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5. Β.}}} 

ΒΕΟΟΟΝΟΥΙΤ, 

πὸ ν10}5 ΞΕ ΞΔ 

ΣΟ 51} Φ ΗΒΌΝ 
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ΠΕΝΙΘΡῚ 
ΟΡΒΒΑ ΗΕ ΙΕ Ν 

ἘἈΕΒΟΟΘΝΟΥΙΤ. ῬΠΟΙΕΘΌΜΕΝΑ ΒΟΕΒΊΙΡΒΙΤ. ΒΡΟΙΤΙΟΝΌΜ 

ῬΒΕΙΝΟΙΡΌΜ ΒΟΕΙΡΤΠΒΛΕ ὈΪΙΥΒΗΒΙΤΆΤΕΝΜ ΒΝΟΤΑΥ͂ΙΤ, 

ῬΆΟΘΟΙΙ ΕΤ ΑΝΟΝΥΜΟΗΌΜ ΒΟΗΟΠΙΑ ΑὨΘΙΠΙΤ 

ΒΟΌΛΒΏΌΣ Ὑ01..8Ε}8. 

ΝΕ ΛΕ 

ΒΌΜΡΤΙΒΟΒ Π]ΒΗΆΚΙΑΕ ΑΟΑΡΕΜΊΟΘΑΕ. 

ΜΌΘΟΟΧΩΙΨΝ. 

ΠΟΝΟΌΙΝΙ ΑΡΌΡ ". ΝΌΤΥ. 1ὅ8. ΡΓΕΕΤ -ΒΤΆΒΕΤ. 





ύ, 

μΜνυδβδοίδέείῖο 

Ρ γέρια ἤπι7ι18 ΠἰδΟ]Ἰ ραν8. φιαθ ρμγοϊοφοιμθηοη ποηθηδ ἐμ- 
δίρτία 68:, οἷδπ α πιὸ αὐ οογίαηιῖβ Αοακϊδηνοὲ ρ»αθηιίμηι 
γορογίαπάμηι βογίρία οἵ Ῥοϑβίθα Ἀδουραϊα Ομγὴ8 γον οίαία 68ξ; 
ἨΜΠΟ ἴρδα ροδίαθ ὑογδα οἱ δον, ἐϑω Ῥογίομἶο βθοιῆλ ἔογα5 
αοαϊΙ, Οιαηιοὶς Ὁ6Ὸ δῷ ἢ Υ οριιδοιίὶ οδὐἰομαϊὶ σαιιϑα 
[μονὶξ ργαδοίριια, ποι -ἰαηιδηι: "Ἰαδονο οἱάοίμ", ὧδ φιΐδιι5 
Ῥγαθίατὶ τοἴδη. 16 τοϊΐφιιο ἶδγο ραιμοὶς ἀἴξσαηι. 

Ααἀ οαγηιθη θηιθηαμίιηε ἰἰδγὶβ βογὶρίἐβ ρίανια ἀρϑίνιξιι5 
εὐ, Ῥγίποῖροϑ ἄπο φιαᾶπι αἰ ρον βδίηιθ δαοιιϑ8ὲ, τ 7απὶ 
Ογοϊδ, Βαηλὶϊ, ἤαο πιθα ορογα οἰδοίειηι δἷξ, εἰ 6 Αἰάδιαο, 
Τωπίπαγιμη, Τιϊποαθοϊαπαθ (δα οπθηι δηΐπι ΜΠ αϊοϊαπθηβθηὶ 
α. 1498 ααϊιδογο τοδὶ ποσὶ οοπίσί() ἰϑοιἑοπῖδιις. ἀριὰ Ἡρϑῖο- 
ἄμπρ εἰδὲοὶα οοηϑίοί. [κ᾿ φιο ἐΐα Ὁογβαΐιβ δι . πὲ, ϑἱοιδὲ 

π6 ἐπὶ εἰἰϊδι8 φιΐάοηι ἐἸ]ανιην οἰ ον, ἰδοίϊονια αοηιιοϑοοηάιηι 
6886 ρείαϑαηι, 5οηηρο" ἀπηοίαγοηι, αἰγιηι αἰθονβα 8ογρίμγα 
οοαϊοῖδιι ἀσοθρία ἀοδογθίνγ, απ Κὸ. ἀοοίογαιηι σοη] Θοπιτὶα 
ἐχοορίίαία 688εῖ, Ομαβ ρναθίογοα ἰδοίζονιθα οοαϊοὶβ βοπαῖιϑ 

Τρειθηϑὶθ τἰδηι6 αὐ Ὁ. 489 αἰ. 6. Ορονίπὶ οαϊίοπα Βα- 
- 



ξἰΠΠοϑὲ ἰγαπββογρβὶ, ομι8 πιαγοὶπὶ 6α8 Ποὶδιίι8 οἰδη αἰΐδ- 

τογα. αββογυαίι" πᾶ δῷ οαϊῖο ἐμπίον ἰδ γῸ8 Κοϊεκίαπος. 

δἱδιοίϊδοας τοαίας Ἠαυηϊοηϑβίβ. ᾿ 

Βεϊιοῖία Ῥνοοϊὰ οἱ Αποπυπιοόσηι φμού αἰἰαάιαϊΐ, ἀσοορέμηι 

ἑὰ [ον ριιαοὶ ἐδ. φιιῖὲ Οαἱδβογαϊὲ Ῥοθίαγη. πῆπογαιηι ἡβοΐθηὶ 

πε 8 ποηιπῖδιιβ οαΐθ ῬγῸ ργεῖο μαγίπι εὐὐΐδηλ ἀοαμγ 6 ΓῈ 

ποϊμιί, Νδηι6 ὈΘΓΘΟΙ, ἨΘ ιιῖβ αΟφΓ6 ἔδγαί, φμοά οπιϊβοτῖηι 

Τεοίταο οἱ Μοβοϊιοριιϊ σοτημιθηίανίοβ., φηῖρρα φιὶ τιπασήηαηι 

φαγίοηι ἰαΐος5 εἰνδ, εἱ οἱ Ῥνοοϊϊαπα γϑρθίαπί, τοὶ δα δοΥΤί- 

σαπί, φιαθ πιϑηιΐηθηι τ ογ θην, Παθο ὉΘΡῸ 8ολιοϊα αὐ οοασά. 

ΡῬογῦ. οἱ Α. Ἰοοδοπθηι α Οαἰδίογαϊο ποϑέβοι σοημηποαΐαηι 

Ῥαβϑβίηι σοΥΥΘοία τΐα εἰοδογίϑοπάα οσὐγαθὶ, αἱ πεπογέδιι5 {ἰ{{6- 

γὲβ Θαργμπθγθηΐμν βομοία Αποπψηιογιηι, ἐμὰ ΑΔ ΩΣ τονο, 

διι}ιι8 ἰοἰΐο58 ἀδοαπίαϊἑ φαιιι8 7αηλ τἰϑιι8 6886 οἰάενθίμ". οὶ 

οπιϊ ον οίν". τοὶ. «ἰδὲ δὲβ ἰοῦ τορείοπμηι ογαΐ, ἵπϑοία 

αἱρογβονμηι ποημην ὉΘΓδὶΒ ϑβοραγαπαϊβ ἔμ βου οἰθΐδ σομηνι- 

ἐωγ Θἔ:". 

Βοβίαίϊ. (ἷὐ σΟημΘΠΟΥΘΏΣ. (δοιεἰἐπερίὶ οὐξοπδηι αἰΐδνηι 

οἱ ἐποοφοπίαηι α Τδημθρίο αὐογπαίαηι βογὲ8 αὐ πιὸ αἰϊαία8 

6886. φμαηὶ εὖ α πι6 γϑϑριοὶ μοίμογηϊ. 

ᾧ ἘῈ 64 



ΡΒΟΙΕΒΟΘΟΜΕΝΑ. 

-.-.--..-. ... 





ΕἾ Α. ὙΥοϊἥα5. ροβίψαδμι ἱποίγιο ΠΠ0Ὸ σοπαῖι Ηοπιοῦὶ οαριηΐπα 
ἱπυαβῖ!., πλ.} 1, αἱ Πογῖ βο εἴ, βθδιΐ απ. (αἱ πο ο 6 ΧΟΡ ]Ὸ ἱπ- 
ἀπο! βρ᾽ πα  ἀἰββἴπηο ἀἰδον κὼ Β[π|}}65. 1115. “ΘΟ 116 ΒΟΥ ρ ΟΣ 115 

η 45. υἱ δυοίογίίαίθ πϊ μου θ 68: ἀμεὸν τ Λδίογοβ, ἴα 'ρ80 ἰᾶπιθη 

ἀοία!!8 ΤΟΙ ΡΟΓΟ ΡΟΒΙΘΓΙΟΤΟ 58 0185 τἀρικιίαι βὐ σοὶ ΠΠΔΪΟΓΟΒ ποβίγὶ 

ργον  ἀθθαηΐῦ υἱγί θοπὲ. οἱ ραγαὺν ἸοὐἩ βρὰνόε, ΠΉ 18. ἐπ 8116 
ΔΟΓΪΓΟΓ δἀπιονθγιπῖ. [πιρτί ἰδ. γοτγό Ηοβίοάυπι οὐ οὶ ἈσΡΤΟββὶ 

Βιπὶ «ιιδδὶ ροοίδμη ἨοΙΠΘΓΟ ἃ} οἰππὶ Ῥαγία ἰΐα βίπι πηι, αἵ, 

αυοὰ αὐ σοπνο!]οπάαηι ἀγιἰβ οἱ Ῥγαθβίαπείδθ ορὶ πο π πὶ ἐδ ΠΊΘΓΟ 
Θοοπορθρίδπι ἴῃ γαΐθ ΘΠΙΥΤΠΘΟ Πηχίπι0 αϑιΐ [586 θυΐαγθηϊ, ἰάθηι 

οἰΐαπι ΑΒΌΓᾶθ0 [αΐα] Πἰογοῖ. 1ἰαάι6 46 πὶ ἈΠΕ 88 βυμηπιο ργαδ- 
σοπΐο οαίεπι δἐΐαηι Δ] Οσιιπὶ ΡΟ ΑΓ ΠῚ οαγπιπἰθιι5 αἰ  οσαπι ἴθοθ- 

γαῖ, 8 απιὶ πὸ ἐπ οοροηίαπι αυΐάδπι οἱ ΟΡ Γι πῚ αἰ ΘΓ ΠΉ[116 σΆΓΠΙ ΟΠ 

ἰοΐαπι 5|}}} νἱπάϊΐσατο ροίυϊ!., βδοὰ ὑῃάϊψιιθ. οἰγοιμηνθηΐ8 οϑὲ ἃ} 
Δ ΟΥΒΑΓ 8... "ἐπ ππὶ ΠῸΠ ἴΟΓΓΟ Πα ΠῚ ΠΠ 116 Γ6Β ΓΟΡΟ 86. 

Νὰπι αὖ παπὸ οπι ἔαπὶ ἂς Πποοσοπίαθ ογίαπα οἱ δαγια ἃποί- 

ὈἰΓ6 ῥ᾽ αγῖ θυ γοΐογγο, ορογὰ οἱ ἀἴ65 φυδβὶ ἀπχ οἱ β σπ ΓΟ Γ ῬΓΙ ΠῚ 

δάονίιβ οϑὲ Τυγοβίθηϊιβ 1) αἴθ, 4ποά οχίογπα {Πὰ ἀγριπιοηία, 

ἀαἰθ5 ὙΥ̓ΟΙ 8. ΟἹ πὶ ΓΘ ΘΟ οοπαίι5. ογὰΐ ΗΘ σιπι. ἱπ Ἠδβίοῦο 

Ρᾶγαπι γα] τγὰ 6586 ἰπ} 6] ΟΧΟΓΑΙ, βίαι πὶ δ ἰρ8ἃ ΡΟΘπιδ 8. γογθ)ὰ 

86 ΘΟΠΥ ΓΙ ἰάψιιθ [οἵμπ Οχ (ΕΠ αιι6. πη) ΟΥ  θῈ18 σαγπἑΠἰ 15, 

(υ 05. πιασπα Υἱβ βίῃ ρ οσαπὶ ἀϊοίοτγιηι οἰγουμη αἴ Θ58οῖ., οθη- 

Παΐπι 6886 αὐπγιηαν, Οὐδπινβ υ6γῸ ἰοία ἀπ υΐ5. δ᾽ πδπιοάϊ 

Ροθιπα. δἀ αιιοΐά δ πη ΐ55118 Γἰβα πὶ ΠΘΓΟ ΠΟ ἰδ γο5. ἢθϑίοαο 

Ροοία οἰαγββίπιο ἱπάϊρ μιν ἢ! οαΐαγα δββοῖ, ἰαπιθη Τυν οϑίοηϊ 

1) ἴπ: σοπιπιϑηΐ, οὐἱΐ. ἀ6 Ηοβίοαϊ σαγπιῖπθ, αὐοὰ ἱπβογὶ υἱΐαν ΟΡ γἃ 
οἱ ἀΐοβ. Κι δος, ἃ, 181. 

1: 



4 ᾿ ΡΒΟΙΧΕΘΟΜΕΝΆΑ. 

ἠυάί οἴη. οοπιρτοθαπάμππι 6886. οχἰβιππᾶγαπὶ οἱ ΤΉ ΘΟ γβ ΟΝ 5 3) οἱ 

(οομΠπρία5 3). φαΐ πιίγογαπι ΠΠΟγαπὶ [ΓΕΒ] ΟΥΙπὶ ΠΕΠΊΘΓΆΠΙ ΠΘβοἷ0 

ἀπά οτίογιπι Ἰονΐ οροτὰ οἱ βαγύο ἰΆΡΟΤΘ οὐϊαπὶ διβογὶ ΡΌ0586 

οβίοπάδγιπι. Αἰΐαπιθα ομιπίθι8., {υ86 ιΐ νἱγὶ αὐβὶ βαπὶ, ἀΐβρα- 

ἴα πα ϊ 5} Π|ᾶἴὸ ἀὐἀδοϊββίπια, {πηι ἀἰΧΟΓί5, {αὶ ΟΌΠΉ ΝΠ ΠῚ ΠΡ ΘΓ 

δου ίι5. ιᾶπι Οἰγοιηβρ οι π8. ἱπιροβι! 1 ἢ γβῖπβ. 8). φαΐ οἱ Ηογ- 

πιδπ παπᾶ ΡΠ γί απ ΤΘΟΘΠβίοπιιηὶ πιο πὰ ἈΓΠΙδ 8. δὲ αἰίογα 4πᾶ- 

“ ἄδμι., 4πὰπὶ Ἠδβίοδο ἰρ56 ργίπιιβ Δ ἢ θ}}., Βα πη μα {π|18. πη ΒΟ}, 

αἴ πὸ νοῦβιπι ΄υϊάθπι ἃὉ ὙΟΓΒΙΙ. 5] υἱγιπὶ ἀοοἱ Ββί πειπὶ ἀπάϊγοβ, 

τοοῖθ δχοθρίμμι 6586 ἀΐοογθβ Εἰθηΐπι φαοὰ οἸ πὶ πιΐγαπι Ὑ δ] ἴῃ 

᾿ Τμοορπίάἀοῖ5. ὙΥ ΘΙ ΟΚΟΓ5. Ουβογνανῖρ. ἰάθπι ἱπ Ορογῖθυ5 οἱ αἴθ θι5 
Πρ γρίαβ. δηϊπιδν γ ἶβ86. δὶ Υἱβιβ δῖ. αἰ. δχοθρίο ΟΠ π 8 

ΘΘΟΓρίοΟ οἱ παιίῖοο. αυΐθιβ ρᾶ}]0 πιο] 8. ΘΟ ΠΒΌ  αἷ}., 41108 56Πὶ- 

ΡΘΓ 4118 γογβί 5 ἰτὰ ἃάΒΡΟΓΒΟΒ 6586 ἀἰοαῖ κα ὙΘΓΒιμ πη Β ΓΟ ΟΥΘΒ 

ΒΪ}}] αἰταὰ Βοααθγοηίαν, εἶβὶ βία Πὰ γοσρθα., ἀ6 56 η ΠΕ ΔΓΕ Π ὙΘΓῸ 

ΡΓΟρΡΤΟΒββιι Ρ]ᾺΠ6 5θουγὶ οϑϑοηΐ. Ὑἱάρβπθ, 410 Γ65 δυ ον ἢ ᾿ 

γ οσιπι οηΐπὶ γ6ΓῸ ποὸπ ἀοίποτγιπι, 4υἱ οοπίγα ἐοπάογθηι γὰ- 

ΕΒ 6 [δ πὶ ἀδ 8. Ππ|Π|ἃ ΓΘ ΡΘΙ ΟΠ ε 8 Ραϊγοοίπ πὶ σΌΠΘΓΟΒ6 5050]- 

Ροτοπί. Ὅυππι οπίμι οἰΐαπι ἀηΐδ ἰβίαπι Δο γί πηι πὶ [Θ ἢ ΓΒὶΪ ἱπιρ ΘΕ ΠΠὶ 

ΕΙαυβαπίιβ 5), 4πᾶπὶ ἁγίοπι Ἠδβίοάιβ ἱπ σΓπιΐπ6 810 ΘΟ ροποπο 

ΡΓΟαββοι, "βοῖίε βἰ πὶ οαββοῖ, αοά. Ἠογπιᾶμπαβ 6) φυοαιο ὁἱ 70]. 

Ολοβαᾶγ 7), ἀϊβρυ αι οπΐβ 1 γβία πα ΟΘΠΒΟΓΘΒ. 4υ8π| ΒΔΘΡ ΒΒ Π|6 

2) ΟΣ, Αοῦ, ῬΒΠ. Μίοη. ἃ. 1820, ἰοιη. ΠΠ. ρρ. 402---412, 
8) [πὶ εἀϊξ. βὺδ Ηδ65. ἃ. 1831. δ] εἴ. ρτδεῖ. Ρ. ΧΥΠΙΙ βᾳ. 
ἊΣ ΟΥ. Θυδαβί. δρὶο. δὴ [μβῆγβ. ἃ. 1837 δἀϊίαγ. ἀϊββοχίαΐϊ, ΠΠ. Ρρ. 179 

-- 252. . 
5) ἴπ πιῦβ. Ἀμ θη. ΔὉ Ὑ οἷ. οἂ. 1835, ρΡρ. 461---466. 
6) Ἐὐχβίδί δἦιιβ οθπῷ. ἴπ 78 π. ἅππαὶ, 1837. νοὶ]. 21. ἴαβο. 3. ρρ. 118 

--ἰ86, Θαδουπι βὶ οοηξι!ογῖθ οθπ5. δαϊί, (οοί!., αυδα ᾿πϑβί ΟρυΒοο. 

γο]. ΥἹ. ρ». 224. εᾳ., υἱάθθὶβ, ἀαδην παῖγα ἱποουίαβ ᾿πάϊοῖο πθ}115 σαγπιὶπὶβ 
ἢαυοίυδνουῖο ὙἹΓ ΒΕΠΠΙΏΙΒ. ’ 

7) ΟΥ. Ζίπιῆθγπι. θρθπι. ἃ. 1837, Ρ, 1006 5ᾳ. Ὑν ἀοοί βϑἰπιιιβ ἐδπ- 
ἴππὶ 46 5ἰπρι! 5 σοπίτα [Θ᾿ γβίσπη ραρπανῖϊς, 6 ἶ8 γοσὸ ἀθ πος σδΥΠΐΪπ6 
πογιΐί αἰδβογίδιϊομθ, αᾶπι ᾿πβο γα οἰβάοιῃ ἐρῆθιη. ἃ. 1858, μ. 5239 544. 
Εἰοπίπι 4 μεγάλα ἔργα (οἴ, Αἴμεη. ὙΠ], Ρ. 864), χφυδο πιὰ εἰ υἱγὶ ἀοοιὶ 
ουρίαϊαβ. διμρ] οχὶ οἱ ἰπ στξιῃ δυδπὶ ἱπέοεγργοΐαί! βυπέ, Ραμα δᾶ πἰ μέ απὶ σ- 
ἀορίς, αὐ πορῖβ, μ6 δὸία ἀρθγθιιβ, ἴδο ἀϊβραίδέϊοης διρεογβθάθπάμπι 
ἴχογῖι. Οἵ, Μαγοκβολο οι. Ἡδδιοαϊ ἔγαρτι. Ρ. 202 84. 



ΡΒΟΜΕΘΟΜΕΝΑ. δ 

1,οἰρβίαβ ΔΟΙΠῚΪΠ6 8.10 ΠΙᾺ ]6 Δθ.18118 6586}, ἀφηηοπβίγαριη!. Οαδηὶ- 

{π|άᾶπ| ΗΓ Π ΠῚ (αἱ. 8] δχ Ιδηἰββἰ πιὸ ἐπεύμδα δὰ ἃ} Βοριθθοσίο 

ἀδουγίαίαθ αάἀϊοῖο., φαοὰ οούδμι ἐδ ροόγο ἔδοὶ!, οσπ͵ οίαγαπι οα- 

ΡΘΓα ᾿ΐσοϑῖ, ἔχπο. ΒΟ ΠΊΔΟΪΝΠῚ 5110} ΠΟΥ ΘΓΘ ῬΓΟΓΒῈΒ ἸΟΪ]εἾ556 ν᾽ δία γ) 
ἀδ βυπιπιὰ 6 ΄υΐϊάοπι 1 ἢ Γβί πὶ Ὑ ΘΓ Ὑ 1586 οοποθβϑὶξ πιαχίπι- 

46. δὶ ἀἰνοῦβᾶβ ΓΘ η βίο 65 116 ἀθργ θη 586 βιθὶ Υἶβι}8 δϑὲ, 

οἰππίᾶ {υδϑβὶ 51:18 διιβρί οἱ ἰβ δοία ἀρπουΐ. - 
56ἀ οπιπίιπι βιἀοβἰββίπιθ οἱ ργοβρογγίπιθ, ἰ χυϊὰ βϑη!ΐο, 

δταῖαβ ἀείεμ θπαϊ ραγίθθ βιυιβιίπαϊ! Βαπκίιβ 8), «αὶ οἱ Ῥγοοιῃὶ 

ἙΟπι ηἰατὶΪ {πᾶπίο βἰπὶ πᾶο ἐπ φυδοβίϊομθ δαχ το ᾿που!] πίον ἀ6-. 

ΠΟ ΠϑίΓαΥ οἱ δὰ ἀἰβρα (αι οπ6 Θπιπίηο οἴδοῖββο υἱάθιυγ, αἱ Δ] 

ἸΏ}]10 ργΑ ΓΒ δὰ ἰά, ἀθ 100 115 δβὶ. δοσϑάδπηβ. ΝΘΩῸΘ ἰδ ἢ 

ΓΟπὶ οοηΐοοϊ!. Νὰπι 4πππὶ [ΘΠ ΓΒΙΠΒ π΄ βἰπρα 5. Ἰοοἱβ πδογθαῖ, 

Ἠδηκίαβ γογο, πορ] οἷ ἄπο βἰπρυϊογαπι οσοτγυπι ἀ ΠΠ  ο.  α 1015. 

ἰοἱἶι5 ΘαΓΠ.Ϊ ΠἾ5. ἈΤ ΓΘ πα Οὐ 15. οὐ ΘΟ βἐ Πἰπ|πὶ ἀρ ογῖτο βιπάθαϊ, ΠΕ, αἱ, 

{παπηΥ 5 ΔΙ ΘΓ Ὁ ΑἰΓΟΓῸ ἀἰνογβ  ββίπια βιαἰιαὶ, ἴάπιθη Βδπη κα 5 6 ἢ γ- 

Βίυπι ΠῸμ [ΟΤΕΓΟΙ ἀσρτϑαΐαίγ., ΧυΐρΡ6 ὉΠῚ5 αιιαβὶ ἔθγΓΆ., ΠΙΔΤΙ, 

ΑΙΤΟΓ Ρυσποῖ. Ταᾳαθ πΠ05 ἄδππο ποο ἰοίαπι ἱπ ᾶγπιθπ ἱπαιυ βία γὶ 

ἈΡΡΟΒ ἰ5βίπιθ ἴθοῖββα ποθ 5 υἱάθηαγ, αυρά 1105 Δ νθυβαγο 8 ἴῃ 

ἰρ5ῖ5 δβίοαϊ υβγθὶβ., {υδβὶ ἴῃ ΘᾶπΙρΡῸ δαηιίββίιπο,, οοηρστοαϊ }ιι5851- 

γπ118 οἱ Ἔχρογίγί, χυϊὰ ἀγπια υἱγθβαιθ γα θγοπὶ. [ρ8ἱ Ὑ6γῸ υθοῦπι 

βίδι Γὶ β᾽ Π118., 78 πὶ εἶδς αυΐθῈ5 ἀἰδρυϊαηπάϊ οοπαϊ οποπι, 488 πα πῸ 

5ἷ!, β' σηἰ ποανίπιαβ., 5885 ργοΐεββὶ βιπιιβ. Οὐΐὰ δπίιῃ ὃ {πα οΠΠ- 

ΘΘΓῸ οοπδίΐ βιπὶ δἀνθγβαγὶ!, ποθῖβ ἀυϊάθπι ῬΓΌΓΒιΒ ἰΐὰ πιΐγα ἃ 466 
ἀδβρογαηίοῦ ΠΡ 6 ΓΘ υἱ ἀπ, οἱ. 8ἱ νογὰ θϑβϑηῖ, βου 0 δοηἰριηαία 

ἱποχ γί απ ραγίιμι 6588 ἀΐσθγθπιθ. Νηπο γθτῸ Τνν βία πίοϑ 
Ε᾽ ΓΘ ἢ Γβῖ05 βᾶσδΟΙ Β5 1 Π|05 4ιδβὶ οὔθ άθγο 0 ΘΆΠΙῸ15 ΠΟΌΘΒΒ6 οδ'. υἂἱ 

ἐπι  Πἰσαπ!; πΘ γὙ6ΓῸ οἰΐαπὶ γα ϊο ογοάθη 8 ἀδβὶ!,, βθάμ]ο 18π| ΤῸ 

γὙἱγῖ θὰ ΟΡΘΓᾺπι ἀΔ 0 [Π|115. 

-" 

΄’ 

8) Ῥυδθιιβ ἰπ σοπιπιοπέδί οπθὰ5 οὐἀϊεϊβ ἃ. 1838 οὐ 1840, ατ185 Π08 
ὑγονϊίου ρυῖπιαθ οἱ αἰζουῖιβ ποπιΐπθ ἱπβίρηϊθπιιβ. [πὸ οδηδοὶπ βοηίθηίϊαπὶ 
ἀϊερυίανῖε Ο. ΜαΘΙΙοτιβ ἰπ Πἶῦτο οἰθραπεϊββίπιο, ἡαθπὶ ποθ ἰοσανὶ ἄς 

᾿ππ|, Θταθοο. ἃ. 1841. ἰοπι. 1. ρρ. 144---152: 5εὰ ργὸ [1Ὁτ] γϑίϊοης ἀββθη- 
βι1πὶ δι ππὶ σΥΑΥβδίπιαπι ἰδπίιπιπιοὰο βἰρηϊῆσατο πϑαϊθ 5815 ῬΥΌΡΆΓΟ. 
Ροίαυϊί. 
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Οεαρεπί ἢ. 

26 οαγνηηΐβ αὐίθ οἱ αἀϊδβροδέζοπο εὐΐυθγϑα αἰϊοὶέιι1". 

Ὠς Ποβίοάϊ ορϑγυηι. οἱ ἀϊογαπι οαγπηΐπθ 4πᾶ6 ᾶπι ἀπίνογβα 

ΘΟΠΟΓΑΙ Πα ἀἰβρανα! ΕΓ ΒΌΠΉΙΒ.. πὴ ἰἀΟἶΓΟῸ ῬΓΟΡΟΠΘΙΙΙ5., αυοά 

πιᾶρηο Θᾶ τἰϑι [ὉΓΘ ΒΡΘΓΑΥΪΠΊΙ8.) 400 πᾶθ6 βϑηΐθηα ΘΟΠπΙπιο πη ᾶἃ- 
τοί δἀνογβαγἰβ. 4αὶ ἱπ β Πρ Ὲ}}58. Ῥ]Θγ 416 Βαθϑογιην ἀἰπ6 

ο]αδιποάϊ ἀϊβρυϊαϊίοπα υπίγοτβα βίηρυϊα Ἠθβίοαϊ ἱρβα υθῦθα ρᾶγιπι 

οὐγατὶ ἀΐοοηί. 564 μΒᾶθοὸ ποὺ φυϊάοπι 000 πο} }8 πιᾶρ 5 οἱ, βἰ αυὶ 

πο ίβοιπι βἰ πη 6 ἀθ οαγπιπθ βοπιϊδη!, ἀἰββογίπιιβ,; (αὶ ΥΟΓῸ 

ἀάπαο τοῖο οοοῖο ἀΐϊνογβα ἃ Βο 8 βίαϊιδηϊ, ἃ) οἷβ ἵππὶ ἀθηλιπ 

πΠΟΒΙΓΟ ἰπγο οἰΐαπὶ μᾶθὸ αἰ Πρ θη 5 ΟΟπβίἀθγασὶ πθαὰ8 σοπίϊπαο 

γορυάϊαγὶ {6 θἴπιὰβ. ἀασπὶ ἀρ ἐπι 58 πιὰ β᾽ Πρ] Οσιιπὶ ἸΟΘΟΓΕΠῚ 

ρον γαοίαιοπο. οβίθ θυ πηι. ἀυᾶπὶ ΟΡΕΪπη Οὐ ΐδπὶ ΡΟ βἰπρμ]α8 

Βοηϊθηςαβ ρτοστοάϊαι αν ογαῖϊο, ἰὰ αυοὰ 1511 ΒΘΙΠΡΟΙ πορᾶγαηῖ, υἱ 

ἀθ τοῖο ογπιῖπο ΠΟΘ Γβῖπβ πὸ ΄υδοβίνου ἡ αυϊάθιη. Οποπίδπι ὙΘΓῸ 

ἤογὶ πο ροίαϊξ,, φαΐπ ἰπ ἃἸίογα 0} 115 ΘΟπιπ ἢ Α Οἢἶβ ραγία δ 6. 

486 παπο ΡΓΟΪαἰ αὶ ΒΌΠ}118, ΒΔΘΡΙΠΒ ΓΘΥΘΡΓΘΓΘΠΉΙΙΒ.. 5.ΠΠῚΠδΠπὶ Οδ- 

τηΐπῖβ βοπἰ θη ϑηι δί416 ἀγίδπι ῃ00 000 ῬΓΟΙΙΧΙῚΒ ΘΠΆΓΓΆΡΟ πο] εἷ- 

ΠπΠ8, 564 οἱ ΡΟ 5 ῬΓΟΒρ οἴ θη Θοπιπηοίο, αἱ, 486 Ροβίθᾶ πιὰ]- 

ἴαπι οοπβί ἀθγαπάο οἱ ἀἰβρυΐαπάο Γ65 βίπρι 88 ἀΐν δα αἰχιθ οὐου]- 

ἰαϊα υἱἀοτὶ ΡΟββιπι., Θἃ ἴπ ΔΓΠΠΠῚ οοπίγαοία ΤΠ 48 ὑπὰ ΤΖυδ ἀλη 

ἐπ [Δ θ 0} ΘΟ]]Ο ΟΘΙΠῚ8 80 154116 1 πιΐ ΠῚ 18. (υδίθηι8 ἰὰ ἃ ποθ ὶβ Πϑγὶ 
Ροίοεῖ!, {ΠῸ5ΕΓΘΠΊΠΒ. 

Ταία Ῥοὐἰβδίπηαπι δαηΐ, (υδθ οἱ, 4υΐ ΘΟπβί ἀθρα 18 ἀθ μοῸ 

ΟΔΓΠΙΪπΟ.. 4υᾶπι ΟΟΠΒΙ ΠΟΙ 5110 υ5116 Εἰ ποῦ Ὀτοστοάϊα!αγ, 86 1- 

ΟΌΓΟ Ὑὐ]}. ΒΘΙΏΡΟΡ ἃπίθ Ομ] 08 δηϊπηαμηπ6 ΟΡ γογβατὶ ἀθθθη!. 

Αἰζαθ ρυίπηαπι 4υ θη Π ΘΠ πο πὶ. ἀαΐ “Γαπίαπι 5616] νϑ]οοἱ οου]οὺ 

ΟΔΡΘη ΡΟΙ πβίγαυ τὶ, ἰά ἔσογο ροίουῖ!, ῬΈγβοη Ἠοβίοαϊ ΓΓΊΓΟΙῚ 

0 ἰάθ60 ΒΘΙΉΡΕΡ Γοβρίοὶ οἱ σομῃρ ! ]γὶ., 4αοά οαγιηἰ ηἶ5 ἀἰ ἀδοι οἱ 

πΊ08 ἰΐα ἐ0}6Γ]}., βοα φυοά ρου βδίπιιπν ἴῃ ἢ π}π|8. ἐρ 5 8 ἀβὰπὶ οἰ 

ΟΔΠΠΘ ἢ ἃ} ροοία οοπάϊ μι 51. Θυοά «υ ἰπ ῬΓΙΟΓΘ ΟΑΓΠΙΪΠΪ8 

ραγίδ ἴΐα ΓοἸ Πΐμῖ 6 ἰμΓ 6 ΠΙ σά! 9 ἀξ ποηιο ἱπάο δὰ ἰπἀασαπάδπι οδγ- 

ἸἾἢἾδ5 ΓΘ. Δ] 1 ΘΟ ΓΟ Οἱ ρ0556 ΠΟΥ 0 ποσοῖ, δἰἴαμ [ἃ γι οἱ ἰββίμιθ, 

πὶ [ὉΠῸΓ., ΡΟΒΕ ΘΜ] μλι8.,. αὐ. φασπι ἴῃ ΙΓ 6 γὰ ΠΟ 4116 οΑΓΙπἶ ἢἶ8 ραγ Θ 
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ῬΟΓΒ6Β 4115 βὶ} γὙ68] Πογὶ ἀθυθαϊ, βαθρὶμβ Δ πο πΘδίαν, κυΐο τοὶ 
Ρ᾿ατση ἔγὶ θα πον ἢΠ|ὸ φαϊάθαι Ο]ν ἰβοαμλ,, ομιπΐα Ροι- 

586. ἰπ ΡΤ ΠΪ8.. 6 δὶ (αἱ ἢπΐο β᾽ } ΠΠΠπὶΐ οββοη!, ΘΟΠΙρΟΒί ἃ 6886. 

Ουοάδβὶ νθγῸ., (υἷα Ἠθβιοάπ5. ἴῃ Αἰ γα ΘαγΠΙἰ Πἰβ ρᾶγΓ 6 ρΡΟΡρι 58:15 

πᾶ 186 (ΟΠ ΘΠ ΟΝ 5 δέ] 5 βᾶπ ἐο 5. πῃ ἀοοθπα 8 ΟΡ Υθι5. Δ 6 

ἃ" Βοπὰ (ὐπιθηι πα οΥἰ πα ἀἰχὶ!., Τγαιγὶβ πιΘμ  ΟΥ πὶ ΓΆΓΙΕ5 ΓΟ- 

ΡοΙΡ, ἱπάθ πἰπιΐο ραγεΐαπι δι ἀἷο Γογίαββ οοποιάΐ ροίοῦῖ! 53}, 

ΡΟΒΙΟΓΙΟΓΟ ἴῃ ΟαΓΙἷ 6. ἰδη πο ἀο 8}} ΓΠρΒΟαΪΒ. ἀυἱ ΟΧΙΘΓΠὰ 

φυλάη πιδοϊιῖπα., ἀυδθ ῥτίπηῖξι8 ἀἰνογβα [υἰββθηὶ ΟΑΓΙΙἷ πα. ἧπ 

πηΐπ8. πὰ Πα π οἱ βρθοΐθηι ΔΟγΠπᾶγο υο]ἰββοπί, Ρογβαθ ἸμΘηΠ10- 

ΠΘ) ΘΟΙΒΕΠ10 ἱπνθοίδπ) 6556; ἰδ) ΔΙ ΘΙ ΘΟΓΙΠΙ.). {πᾶ δα}15. 

ΟΑΓΙ ἢἾ5. ἢ 101 πα χῖπη 6 ΟΠ ἢ Δ Π}118.. πη γα 10 Ὑ}5 51} ἀι Χ ΠΠΠς 

οΟπβί ἀθγοπλΒ. ΕΘ Ϊπι 5ἱ Ὀθίψι6 ουπάθαι αἴθ Θ 8. ἀμ πη... Β.1}}}- 
᾿ἰπιαμη ΟΠ ἢ} ΓΘΓᾺΙΙ ἢ! οἴαπὴ ἀρ γ  θπ ἑπλι8,. τὶ ἃ}1ἃ8 ΓῸ5. Οὐἶἴ0, 

ἈΠΊΟΓΘ ἃ0 δβἰπαϊο ροοία σΟπβίδη!ο ῬΓΟΒΘ ΌΔΙΙΡ ἃ] 185: ΠΟΙῸ {πΓῸ 

οχἰ βιυἰπηᾶγα ΡῬοίου ,, ΘαγπΘ ἢ. αιοά Ἰορίηβ. πΠῸῚ ΟΧ οὐιβάθῃι 

Ροοίδθ ἱπρθηΐο Ργοϊθοίπι 6586. Β6ἀ ποβοῖο 4110 μι ΓᾺ}}}}} ΘΟΉΒΘΠβιι 

ΡΙυΓο5 ροοίαβ ἰῃ δοάθπι ἴδ γ ἈΓριπΘ πο γογβαίο8 [ἃ οἰ οἶββο, οἰ 

ἰιαθοὸ οἰμηΐὰ δα θη ἴῃ ΟἸΠΠΐ 5 ΓΟΡΟΙΓΙ Δ ΠΠΙΣ.. ἀξ 16 ΟΧ ΨΥ 5 π.}}- 

ἰογαπ) ΘΠ) γἰ5 ἰοῖ8Β Ροοία ΟΠ ρΟΒ 8 6856 νυἱ θαι, Θὰ 

οπηΐα ἱπ μος Ηρβίοαϊ οαγπιθη οαάπηὶ 19), Νάηι ἰΔθΌΓΘπὶ ᾿ππιᾶ πιο 

9) Τίὰ ἔβοϊι Τννθβίθῃ. 1]. Ρ. 523. 5ᾳ. δὰ οοπίγαγιιπι ἀοοοὶ ΓΟ ρΪ5, 
ἴῃ 41ὸ ργορίοσ. υϑίθγοπι Ποιππιιπὶ, 4υἶθι15 οαΥπεῖπα ᾿πβογὶρία βιιπί,, ἴποῖι- 
τἶδπὶ ἀἰδίυγθαΐα οπηπῖα ἰαοθί. Ὑϑτιπὶ ἰῃ Ἠδβίοάο γβαρβοάογιπι ΟΡΌΓΔΙΙ 
δἰ αΐατοπι (πς ἵπ Ἠοπιοτο αυϊάοπη ργοθαίαπι) ἀριιοβοιπέ, ἴῃ ΤΙ οορηϊά 8 
δγδιγπ  ΟοΥα πὶ Βα! αύθην βϑι θη 8 δέ τπουΐθιιβ ᾿πἰοπίοτιμῃ : αυοά ὃ 
γΓϑοίθ ἀἰδρίοἰαπί, βίμθα! οοποθάθγε ἀφθοπέ, δὺ ἐοία απίϊᾳυϊίαία ἱποοπάϊ- 

ἴδπι ὙΘγξιίιπη ΠΟ Ϊ θη ΡΓΟ Ροοπιδέβ Ἠδβιοάϊ μα ἰΐαπι ἴαμα βυμημῖβ ᾿δυἴθιι5 

οοἰοθταΐαπι 6586. 
10) Νοβοῖο, ππᾶς Βοάϊιβ πἷβί. ροθ5. δρ. αὖ, ρ. 4332 βιπυβουϊε ᾶθο: 

ἡ Νδμοθ 65 σοϊονέ ἀπγοῖ ἀϊθ ΕΠΠΕΔΟΒ οἰ ἐ βεῖμοβ Κοίου ἑίβ ἀπ ἀΐα Ἠοιηοτὶ- 

βοιδπ Ζεϊΐον πἰπαυῦ: Απάγοβ δἰπκὶ χὰ ἄθπ βρϑξεγη γι πάογίθη ἀοΥ 
γ ΟἹ Κοπηπιθ δαβαθθ! ἀοίεη Ὀὔγρου! οῖιο. Ὑ  υ  ἶδδο Π γα., ννὸ ἀον 
γον ιν ἀπ ὙΥΘΟΝοΥ πιϊὶ Οἀϊοτη ροίγιθθοη ὑπ ἀδ8 Καρὶία! παῖε ὙουΈμ 1} 
ΙΒ οἰ Ἰοἰιθ υυϊγὰ.ς. Οδγίθ υοσβῖθιβ, 4008 ἰδιιάαν, 841. 404. 616. 522 
(εἀ. αοοιι}.) ὨἾ ἢ} ἀθ ἕδπουγαπαϊ δὰ βρη! Πσαυὶ πο οϑῦ,, οὐτ ἀϊβογίῖιι5 4ἀ6- 

πιοπδίγοπι. Ετγοόγοπι ργδοῖνὶψ Οἰοοί Πϊπρῖμβ, αὶ οὐ 'ρθ6 οπογδίουθβ ἰὸ- 
φυϊίαν δὰ νυ, 870 (βιδο οἀϊ(.) ἰάψας πθημΒ ᾿οιαϊπυπι βιπηπιδς δηίϊ αἱ αι] 

τ 
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ΒΟΥ Ϊ., 4μ8}}8 πὰπο 6ϑὲ. ργοργίαπι οἱ ἀἰν πὶ ἐα5. ἐούα ἀππππι ἴα 
ἰπβίγαοίαπι 6886. αὐ 5810 ΄αοάχιιο ἐθπρογο ΟΡ ἀρρτοάϊθπάππι, 

Ρἰστίαθ Ὑ6ΓῸ τηϑ δυο ποιηίπαπι ἱπογε πὶ δι 115. ἢ }} 8 Οπιπῖπὸ 

βἰἢ Ιοσι5. μᾶθο οἱ βί μη Πα ΒΘΠΙΡῸΓ ΡΟΘίαΘ ἰπ δηΐπιο 6586. ἀθιποη- 
βίγαῖιι δϑὺ [Δ 0 ΠΠἸπλπι. ΟΔΙΗΥ 5 Θηἷπὶ ΠῸΠ ΠΟΡΔΥΘΓΪπΙ. (υΐ οἱ ἔθ πι- 

ΡΟΓΟ Δ 6 8168 οἱ υἱοίηὶ θββϑπὶ 000 ροοίδθ, 608. 4υππὶ δὰ βίπι!} 6 

αιραπιοηΐαπι {ΠΠπβέγαπάππι ἀπ πηιπι ΔρΡΡῚ ἰ5θθηῖ, ἱπίθγάμπι 511}1}- 

[πὸ τοῦαπὶ πππηαπαγαπὶ ἡπάἀ οἷο αἱ ΡΟ 886... ἰάπθπ μοο. αυοά 

ἐγ Πη118.. ΟΔΓΠΊΘΗ οἰΐαπὶ 60 6Χχ οὐ δά θπι υἱγὶ ἀηΐμο οἷ ἱπρθηΐο 

οτΐαπι 6586 Υἱάδίαγ. ααοὰ δὰπὶ ποι ἰαπέ πὶ σΟπηπι πὶ βᾶθοῦ ἀθ- 

ΡΓαγαιΐοπθ γϑ ΘΠ ΘΓ ἀπΐπιο Αἰ ΠῚ οἴ πι 6556. 56 οἰΐδπι δι. (υᾶ 

5115 6βδ'., πιὰ [οσίυπα δἀάποίαπι υἱ άπ 5, αὐ θὲ οἱ ἔγαῖγὶ οἱ 

φαϊσα 6 πᾶίπιγαθ ΟΠ ΘΠ ο᾽ Ὑἱγ γα υϑ] ] 6 πὶ, ΒΟΥ ΓΙ ΟΥ̓ πὶ Ὑἷ-ο 

νοπάϊ ΙΘρσΘ πὶ ΘΟΠα ἢ ΟΠ Θ{16 ΡΓΟΡΟπογοῖ. Αἰ4αθδ πὸ 48 ᾿ου 9 

Β1δ1 ρογβυδάθαϊ πια]!ογυπι ροθίαγπι, (οἱ Ηθβίοατιπι βθοιΐ 6β86πὶ 

ῬΟΘΒΘΟΒ ΠΡ ΒΕ ΓΙΠῚ. ὙΘΓΒῚΒ 6ἘΠῸ ΡΟΘμαΐθ ἴδοὶ Π πὶ σοι ρτ  οπάϊ 

Ροὐεΐθ56, ΝΆΓΟΚΒο οἴ ! 5 11) παροῦ ἢΠὰπ βοιοϊαθ Ηδβιοάϊδο, 

4υᾶπὶ γα]σὸ αΐδθθ. ρυϊδηΐ, ορίπίοποπι ροπίναβ ργοδίραν!!, υἱ 

Ἶάαπι Ποο ποπιῖπο Ἠδβίοαϊΐ οοπαϊ οποπὶ θη άθπι [αΐβ56 ἱπ 6} Πρ πιι8, 

486 οϑὲ ὉΠῚ ΒΟ 546 ΒΟΥ ρίοΥβ 810 ΘΌΠΟΓΟ ΘΧΟΘΙ ἢ 55ἰπ|ὶὶ, 

4ιθπὶ μι ΠΠ αυΐάθηη ἱπιϊαγὶ 50] θαπΐ, 56 οἷἱϊ ποη πἰπιῖο ἀἰβοῖριι- 

Ἰογπὶ., 4105 ΓΘοΐΘ ΔΡρΟ νυ 8... ΔΠΊΟΓΘ ἃ0 βίπαϊο, ἀυδθοῦπ80 

Ραγιΐαπι Ορογὰ οοπά πίει, ΘΟμΙπισάο γ6] ἱποοπιποάο γουϊαπίαγ. 

ἴμιπιο Ηδβίοάπβ, 46 πὶ ΟΧ οΟ]οηΐα οΥ απάτιπι 6586 ἀπἰπιϑυ  Γβι 

αἰ ἢ ββίπηιπὶ δὲ; ααρά μἰᾶπα πουτπὶ ρΟΘ8605 σ΄ πι8 Θχοοϊογοῖ 

ΠΘ΄ιΘ ΘΧ δἰίογαπι ροϑίδγιπι (Πᾶπιὶ γϑίογοβ 1105 ΤΉγασθβ, ἀθ αυΐ- 

.γ115. 4υΐα Βοῖγὶ υἱχ φυϊάψιαπι ροΐδβι. πππὸ βοιμηηΐαπί, αποά γο- 

πη}. ΠῸΠ ΟἸΓῸ) ἀπ οὐ βιπ4 115 πη] πὶ ρ ἴθτο ροββϑῖ, 4110 Β.18Π| 

5101 ἀτίοπι διβογοῖ,, ἰὰ ἔρβαπι δά πιϊβῖ586 υἱάθίαγ., αὐ φβγπιΐπ β ο0πι- 

ΡΟΠοπαΪ ἃτίο πιαϊψιπὶ ἃὉ Ηοπιδγὶ πὰ πΒ6π6 5:11} π᾿ οὐ απ ροοίδ- 

ΓΙ ΘΡΙΘΟΓΙ μγαρΘβίαπ α ἂὸ νυἱγία! 8 τϑοθάδγοι. ἢ ἈΑοοσράϊ!, αἱ 

νἱηἀϊοδέ βϑουξιιβ ἴοτίαββο ορὶπίοπθιῃ Ηομιουιπὶ δἰ ταὶ ἰον ἱπέογργθίδπεϊαπι 
αρια ῬΙυίΐαγοῖ.. 46 ἀεἴ, ογδο. ο. 8. 

11) ΟἿ, ἀοουδϑίπιαπι Πα} 5 ΥὙἱγὶ ἀϊδβραϊδίϊοπομι, αυ86 Θχβίαὐ ἴπ: Ηθ- 
βἰοῦϊ,, ΕΣ απιθὶ οᾳ. ἔγαρπι. 0011, 1ωἷρ5. 1840. ρμρ. 18---83. 

:" 
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οὐ αβπιοάϊΐ σαγηΘη.., {08 }6 68ὲ ΟΡ Γαπι οἱ ἀἰθγιη , 6Χ ἃπίπιο ροΘίδα 
πὰ α}}18 οορ Τα  Οηΐθι15. βίπηα! οσοιραι πιᾶρῖθ υπὶ ΟΧ ΟΟΥΙΟ 6 ΠΔΓ- 

ταπάδλγαπι ΓΟΓπὶ ογάΐπα ἀρίππι {ποτὶ} 12). Ὑόγαπὶ οπίπι αυοὰ 
οπηΐιπὶ σι γαν ἰββ' πηπ δπἰπιαἀνογίοσε ἀθθοῖ ροθβ605 Ηοβίοαϊαθ 

ἰαάοχ, ἰὰ δι, ἀθ {0 παπὸ ἰδγιῖο Ιοθ0 ἀἰβραϊαθίμιμ8. Ναπι βίου 

Ἠοπιθγαπι ΘΧ ἰρβἰι8 ἐθβεϊπιοπίο (οἱ βὶ ἀθθββδι, ἰάθπι ἀθ ἴδο γα 

ἰρ88. Γαϊΐο οχίβιϊπιαγθ [10 6 6} πὸη 4πυδδὶ ΜΠ ποῦν πὶ Οχ σαρί!α 
δον β ({πᾶπινὶ5 οἰ δπι δἰο δα 5. πιΐγαο}}} ἰπβ[8γ} βῈ 110 οἱ ἱπβρογαῖο 

ΡΓΟΒ᾿Πυ͵586 Υἱἀ δ πιὰβ., 5οὰ ἀπῖθ θὰπὶ οἱ ροοίδβ οὐ ἴα] 8. ΡΟΘ5608 

πιδίΓα8 ΠΠ ̓ Β4α6., πιὰ] 58 [πἶ856 οοηβίαι : ἰ[ὰ Ηοβίοάμπι, 40 ογαΐῖ 

Ηοπιογὶ ἃθυὸ ΡΟΒΙΟΓΪΟΓ., οἰΐαπὶ Ὀ]ΠΓῈ85. ΟΟσπίϊα5. Πα Ρἶ886. ΟΠΙΠΪδ. 

Β πο υβ [αι] ὰ5 ἔππὶ ΡΘΓ 56. Ὑογἰβἐ π}}ΠΠπλππὶ οβὲ, ἔππὶ οχ ἐπθοσοπία 
(μᾶπὸ οηἰπί ΔΗ Ϊ ροοίαο ἐγ θιι θη ἀδπὶ 6586 οοπίγᾶ ΔΠῚρ55[π|8πὶ ἐΟΥ 115 

ἀπ χα }}8. θη θη πὶ. αὐ ΟΠ ἐᾶπι ἀγσαπιθπία ἱπίθγπα., πηἰὶ 

αυϊάοπι ἀπι8 Ῥαιιβαηΐαβ οὖ 41:05 βοααίξγ Βοθοιΐ ποη ρογϑιαίο- 

Βαπ|} οἱ δχ 'ρ80 ὀρϑῦαπὶ οἱ ἀΐθγιπι οαγπιΐπ 6 Βα ἷβ ἀρραγοῖ. ὅ8πὶ 

Υ6ΙῸ ΟΠΙπΐ ἐθΠΊΡΟΓΟ ἰΐἃ ἔογΘαἱ γα 6 ΟΟΓΕΠῚ ἃηΐπηιβ οἱ σοπϑαδίααο, 

αἰ οἰ υηιοαϊ ἴα} 18 δὰ ΠΙΟΤῸ5. δ οπάἀδπάο5 Ρ] υγίπιαπι ἐσ θα ΘΓ πὶ 

οἱ βϑθρ βϑίπιδ βί δὶ δ] ἰβαπθ., αὐ γ8] νἰγία! 88 οοπιπιοπάδγοπι νοὶ ἀ6- 

ἰογγογθηΐ 80 Υἱ 8, ἀδογαπι πιαχί πιο π6 ΠΘΓΟῸπι ΘΧΘΠΊρΡΙα ΡΓΟΡΟ- 

ἤθγοπὶ, αυΐρρα αυΐ οογίθ δην αιι 58: πιῖὶβ ἐθροσίθιι8 ἀθ ἔαθυ]}}5 

᾿ποπ ἰδηΐαπι {αδδὶ ἀθ παγγα απο 8 βοῖτθ Ποῖ βαπιγοηΐ, βοὰ οἷβ 

οἰΐαπι τοὶ ρίοπίβ πυπιθπ ἰπ68886 ρυίΐατοη! 13). Ουοά «αῖιπὶ {8 

οβϑο,, φυἱά Ἡρβίοάαβ, ααυἱ ποο οαγπιῖπο δὰ γθοῖα υἱνϑηάὶ Υἱδπὶ οἵ 

ΒΟΡ8 ΠῚ ἀοοθηάδπι οἱ σοπιπιοπδπάδηι Ομηπία αἀἰνῖπᾶ πιὰ πᾶ 416 

τον οἱ, 6] 118. ἱπδε ἄθγα ροίογαι,, 4πᾶπι οι ΐ πἰβ ργᾶθοθρία αἱ- 

{π|6 5118Π| Οἴπὶ ἔγαίγα δοί ΟΠ θη, 4πᾶπὶ ἀἰχ θυ β, [8 }}}}18 αἰ βι πσΊ ΘΓ. 

αυΐθὰβ Ὁ1Π6 οἱ ἄυ]οε 5'1η}} οοπβοαπογοίαῦ ἢ ΑἸ αΪ ἀπε (απ. νὰ 68 
᾿ 

12) Τιαφιθ᾽ βδεΐβ βοϊξα ργοπυπίϊανι Ηδχηδηη. ἱπ οοπ8. Θοοίί!. 1.1. 
Ρ. 148: ,.,ἪΪ6γ, νγο 80 υἱδῖϑβ νουκοιιπιί, 488 νυθᾶθυ δὴ βίοι, ποὺ 8ῃ ἀδσ 

ϑύ6 116, 8ῃ ἄδγ 688 βίθῃς, ποι μυν θη αὶ ἰδέ : νγὸ ἀδ8 βο νοΐ θασ {ΠηΖιιβαπιπιθη- 

Βᾶπρεπάδ οἴπεη βυ θ᾽] εοἰϊνοπ ατυπὰ ἀδ5 Ζιιβαπιπιθημβδηρθβ ἱπ ἀογ ϑ'6οὶθ 
ἄἀε5 Ὀϊονίοτβ ὑπὰ ἱπ Βεχίθπηρ δα ἄδπ ,. ἃπ ἄθη ἀ88 δὐϊομύ ρσοιϊομίοὶ 

ἰδέ, Βαῦθπη Καπη," ᾿ 

13) ΟἿ. Νίίχβοι. μογοοίοσ. (ᾳιδ6 ἱπϑϑί Ὀτο, αὶ ἱπβουϊθἱίαν Κι οοῦ 
ΡΒ] οΙος. ϑιιάϊοι, 1841) ρρ. 883, 467. 
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[αθυ]α5. 410 πιᾶρ 8. ἰπ-ϑύσπι ἀϑυπὶ αιϑἀγαγο πὶ, πἰπιβ ἀθἐ ΓΘ ΓΘ 

πΠ60 ΡοίοΓαξ ποάιο γυ ἱεραῖς, αὐ τόῦαπι ἀοσθιἀαγιπὶ οἴη [0 ]ὰ- 

ΓᾺΙῚ ΓΘ ΠΙΘΠ 8 πϑοθββί!πἀ0 ἱπίογάππι ἱπ Θοπιραγαϊοπιπὶ Ἠοπιοτί- 
ΟΆΓαΠι. ἀαΐθ5 Θἰΐαπὶ πιΐπ 8 ποοθββασία (πᾶπι ΔῈ  ΠΟΥΒ. ΔΗ Πλ11Π}. 

ΠΟ Θ ̓ Δπεη πη 010 πηθηΐθιη, Γοβροχὶβ ροθἰἃ) οομἐποῦὶ υἱά θη ΗΓ, 

51 π|}ΠΠππάϊπ πὶ αἰίγοι, [ἃ χαρά ἔογίαββο βίαι μι ἱπ ᾿σίπια Ῥγομιθι οὶ 

οἱ Ῥαπάογαρ ἴδια βαρ με... ἀαΐ δἰθὶ νυἱάθίαγ, ἡπάοχ ποίαθῖ. 

Νοάαδ ἰάπιθη ἰάθο ἀδ κυῤι8 Γἀθι186 Πἀ6 τϑοῖθ ἀπ ϊατὶ ροίοβι 13). 

Αἰφιθ ὁχ θαάθῃ ρορίδρ γο ἰσίομθ γοροίθηάιπι 6856 υἱάθιιν, φυοὰ 

[θυ] 0 ααᾶβὶ δι [Γ18. ΟΓΠΙΪπὶ ἱππαίαγο αἰαὰθ ἰγαηβί 8 δ Θὰ5 

ΔΌΓΙΡ 5 ῬαΓγαὶΐ 6556 υἱ θην. τ. αυϊὰ 78πὶ 5101 υϑ!!θηῖ, ροοία 

ἱρ5818. Δι ἀ το  θτ18. πηᾶρ 18 Γοριαπάπμι τ ΘΙ ψαοτ!. ἀαᾶπι ἀΐβογία ἰά 
'ρ86 Ργδοίνυϊ, ᾿ ᾿ 

Ηδθο ῥγδΘΠΙ Βἰ Π}118.. αἱ. 410 8πΐπ|0 ΠΟῸΒ5 δ σαγπ θη γθοῖθ ἰη- 

16}ΠΠσοη άπ οὐ ἱρϑὶ ΔΟ  ββθυ π8 οἱ Ἰδοῦ ΓΒ 78) Υἱᾶπὶ ἀθπη Ο5 Γὰ- 

τυγὶ 5 πλ}18.),. δίαἰ πὶ (ιιαβὶ ἴῃ Πἰπηὶπθ αἀἰβρυ αι οπ8. ἀρ ΟΡ ἰββίπηθ ῃγο- 

Π ΘαμηαΓ. ὅδαπι Υἱ ἀθαμηΒ.. πὰπὶ 4πᾶπὶ Πα} 118. ΑΓ Ἶ 5. ἀτέθιι οἱ 

ἀἰβροβιοπ πὶ ΡΓΟΡΑ 6 πὶ. βίο! ΡΘΓΒι βι πὶ ΠΡ ΘΠλ18. 80 νυἱᾶ 

8.0 ΓΑ ΤΌΠΟ ΔΡΟΓΙΓΘ ΡΟΒΒΙΠ5.,. αὐ. αιοά ἰοῖα ἀπε  υϊ85 ἀ6 Ηρφβίοὐὶ 

γί ἰυἀίϊοαν! οἱ Βθηβῖ}, δἐΐὰπὶ ποβίγο ππὸ ᾿ἀΐαῖο. ΟΟὨ ΡΠ ΘΠ. 

Εχογάϊιαν ροοία ἃ} πἴγαχιια Οὐπίθπηοπο, αυᾶγαπι ΔΙ ΓΘΓΆΠΙ, 

αϊροί οὐ} 8 παίαγα ῬΓᾶνὰ ΘΧ δηἐ υἷ8 [Δ |0}1}8 5818. ποίδ [586 

υἱἀθαίαγ., ἰδηλπὶ θαι οἷ8 ἀο] πα. ἀἸΓΘγὰπι ὑθγὸ ἀδΐα ΟΡ ΘΓ “ἃ 

ἀθβοῦθι!., αξ ἃ Θὰ ΟΠΊΠ68 δά πη} ρ] οο πὶ Ἰάθογοπὶ (ουῤτιβ. [ἀπε 

μοο Ἰοοο {πὰ ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν οἶχόν τ εὖ ϑέσϑαι, ἴῃ 
10 ροβίθα πη} 18 ΟΡ !., ἐπι ρ Γι Οἰγ}) ἀβαθθ Θχοί αγὶ ΒΟ] 6ΓΘ 

ΑΓ Πγπιοῖ, Ηϊΐποὸ ῥτγούΐθοίιιβ βίανίπι ῬΌγβοπ ἔγαίγοπὶ ἱπογοραὶ, αὶ 

Ργᾶνγο ᾿πἀ οἷο τ] πὶ μοΐπ5 ΟΟπ ἢ ΟΠ 6 ΠῚ θοῦ 5 5}... αΐ ἰρβυμη 

ΟἸΐπι ποτα Πα }5. ματα ἀεἰγαιάαγοι, οἱ 4] πὰπὸ ΡΓΟΓΒΕΒ πιὰ ]ὰ6 

Οοπίοπιοηὶ ἀδάϊναβ ΕΠ Πππηαιι6 ἀ0118 οοοιραξμιθ ἐθραὶ. Αἰχια βίη ἢ 
Ροθία ΓΘΡ68 π᾿ π|5} ἡ ἀἰ οἷ, 410. ΟΡ ΓΟ Β8118. δὲ. ἀπ ίο 5 ποίδὶ 80 

νυ προγαῖ, ααοά ποπ ἐαπίιπι ἱπ᾿π5ὲϊ. 56 οἰϊαπι 5.1} Π0}} ἰπ|6]- 

Ιοχοῦίπ!, ῬΌγβΘη ΟΧ βυὰ πογοα αἰ 8 ρου ΐοπθ φυᾶμῃ) ΟΧ ἰοἰο ρᾶ- 

14) Οἱ, ΥΥ οἶβκ. Ῥγοιπείμ. Ρ. 820 βᾳῃ. 
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ἐὔἰπιοηΐο ΟΟπίΓα 1118 [ΒΖ ἈΓΓΟΡΙΟ ΤηΔ]ΟΓΘΒ {8118 ΟΔΡ ΌΤΙ [ι556, 

4υδηιν 8 ἀδ ὙΠ] ογθ νἱοῖα ἴὰπο υίνοσο ἀθθυίββοὶ (γν, 11 --- 41). 
Οὕο ΟΧ οΑΥ  ἢἶ5. ἰπἰἐἶο ἀπὸ δαη!, 4πᾶ6 ᾿0Γ6 ΘΧβρθοῖθβ, ρο06- 

ἰδπὶ οἱ [γαι γῖβ πο ἢ ΓΟ ΓΘ πὶ δοίαγιμη. οὐ (πᾶ Υἱυρογοὶ, ἰΐὰ παρθὶ- 

ἴυτἃ 6856. τ ΟΧ πη Οοπίθη!  οπΐβ διάϊο ργοίθοϊα υἱἀθαπυγ, 

αιδθ ἰαπάθι., υὐ ΟΧ ΔΠΟΓῈ θΟπᾶθ (Ὀπίομομΐβ θὰ οΟΥὰ 6886 ἀϊ- 

οᾶ8. ὕϊγυμη16 ΓΘ γογὰ ΠΥ πιοχ ἰξογαπι ἰουπι 6 ν᾽ θυ ἐπι18. 

μάθογοπι ροοία 4υδδβὶ υπίοᾶπι Γθοῖθ υἱνθπαΐ ΓΑ ΟΠ Θ ἢ ΟΟΙΠΠΙ6- 

πιογᾶυἷ; ἔγαίγθηὶ αἰχὶν οοπίγα δου β Ὑο]πίαίθπι 115 πη} ἰ 8 δὲ 

ΟΡ68 ΘΟΠΙΡΆΓΆΒ8Θ. (088 ΠΟΟΟΒΒΔΓΪἃ5 ]αΐ 6 πὴ Π]6} 18 ἃ θΟπᾶθ Ο0η- 

το π 08. ΟΡΟΥΙθΒ τορο  ἶββοι. θοποραία ἰσίταῦ δὲ ποι  ηἾθ118 

ἀδοτιιπὶ Υἱΐὰ θεῖα ζωόντων ἢ ϑ8πο παπὸ ἱπί} Πρ ογο ἀθθο πιὰ ὅσον 
ἐν μυλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ. 

κρύψαντες γὰρ ἔχουσι ϑεοὶ βίον ἀνθρώποισι. 
ῥηϊδίως γάρ κεν καὶ ἐπὶ ἤματι ἐργάσσαιο, 
ὥστε σέ κ' εἷς ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα" 
αἶψά κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταϑεῖο, 
ἔργα βοῶν δ᾽ ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν. 
ἀλλὰ Ζεὺς ἔκρυψεν. 

αθο,, ἱπ χυΐθὰβ 411} ποβοῖο φυϊά οββουγὶ δὲ π|816 οοηρτιΐ οὐθγαιί 
Βιπη!., Φαυπι" πἰϑ ἰ5. 4υᾶπὶ ἰρ58 Ἡθβίοάϊΐ υϑγθ 8 Θπαγγαγί οἱ {Ππ- 

ΒΙΓΑΓΙ ποῃ Ροναοτγίπ!, ἰὰ ᾿Δπιαπηπηοάο αἴθοπι, οἰΐαπι 00 000 θᾶ 

ΟΡΟΓΙΠπὶ σΌ ΠΟ ἄπο ΘΟΙΠΙΠΙΠΙΟΓΑΓΙ. ἀθ φυΐ8 ἀθίπά θ᾽ Δ} }18- 

Βῖπι6 ργαθοϊρίοίαγ, Ομηποβ ἰρσὶ αγ πιβουὶαβ οὖ ππα δ. φυΐθυβ ρτθ- 

πΙΐπηΓ. Ηοβίοάιβ παίᾶ 6556 ἀἰοὶ! οχ ἄυγα νυἱνοπᾶϊ οοπάϊ0Π6, 

ΘΠ Ὑ6ΓῸ.. τὖ ΠῸΠῸ ΤῸ8 86 Πα Θᾶπξ, 4ΙΔΠΙΥ 8 0 ἰπν 8. Οὐ 16 

ἰο!ογαγὶ ἀθθθγθ, πθ οἰΐαπι στανίαβ αι ρα ίαπιιγ. ΟἿΓ γγῸ ΟΡΠΪ- 

ποῦ μαθο υἱνοπαϊΐ πα. ἀυᾶπὶ δ ΡΠ 6 ΟΡ πηι. πα ΧΙ πηι 8116- 
νΆΓ ΡΟἰυἰββοῖ, οἱ ΒρΡΓΟ 5. Ὑἱ 15. νἱγίαίθπι βόα οχροάϊ 8 ἤθτοι ἢ 

Ουδπάο οτία 6βὲ 11 ἀυγα πεοθϑβί αβ ἡ Τα]α {αππὶ ροοία μοο 1000 
οἱ 'ρ86 βθοῦυπι γϑρυϊαγεῖ, οἱ γϑοῖθ'᾽ υλοῦὶ Ρ0556 ἰπ} 69. 6 6! , 78π| 

ὑπθ ππαϊὰ., (υδθ ηἰβὶ ἱπηρΓῸθῸ ἸΆΠΟΓΘ μαΐπιΐ ποη Ροβϑθηῖ. ΡΓο- 

ἴδοϊα οββθηΐ, ποὴ αὐ ΡΠ] ΟΒΟρΙΐ φρένας ἀφνειοὶ, {1105 ῬΑΓΙΓΟΓ ἀθ 
᾿ιῖ5. αἰ ἰΐβᾳαθ σοθὰθ ἀοάις αἰ Π 1} {π|ὶ8 Θχρ] θα ργμιυπι ἀυδοβὶ- 

Υἶβθ6 ἰπίοῦ ἀγάθοοβ νἱἀθηιβ. 568 υἱ μι γαΐθβ, οὐἱ [ἀα]8 6 ρ,ὰ- 

Υἰββίπιο ΟΠΙ ἢ Π ΔΓΡῚΙΠΙΘΩΙΟ 6586 πη:, ΘΧρΡΙοαγο γὙο]αἶ!. [αι 

᾿Ὶ 
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αὐἰγαπ 6 ἔγαυάοπὶ ῬγΟΙΘ οἱ τὸ ἐθπιρόγαπι [θ] οἰ 6. χ πα} 

[γταυἀαπάϊ οαυβα πὶβί ροββίπιο ἰδβίο ροοοαπήϊ ργυγίμι ῥγοίθοίαβ 

Θπαᾶγγαῖ. Οὐδ υἱ ΖΡ  ΓὙ στγαν γ ραπίγοι, Ῥαπάογαπι πιϊβὶ!, 46 

πα βου αγαπι ἀΟἸ 1 πὶ ΔΡΘΓΟΪ οἱ Δ θοΥὶ ΟΠ β4 16 ΡΌΠΟΓΙ5. πη} }}5 οχῖ-. 

ἴὰπὶ ἀοάϊ! (γν. 42 --- 105). 8:1. Ηδβίοάιβ οὔδοὶ!, αἱ ῬΌΓΒ65. ο͵85- 
46 5ἰπ||}1658 δἀοοογθηθγ, ἀπᾶάρ δάνθηίββθηϊ οπιπΐα πη ]ὰ ({ΠΟΤΠΙ 

αὐνεπίι βἰπι] Υἱοῦ8 Ραγαπάϊ ἴδο ἢ  αΐθπι. 4πᾶ ἀιιγθαθ δοίαὶἰβ ᾿0- 

πιΐπΠ 685 ἔγηθθαπίιῦ., 6Χ ΟὙΆΘΟΟΓαΠπι ΟΡἑπίοπ6 ΡΟβϑιπὶ ἐἰαἰαπι 6556 

Ροβῖθα ρ] υσίθι8. ἀθπηοπβιγα θίμιι5). ὑὐαπ6 ἐπι 6 Π Πρ Γαπί., ἀφυοπίαπι 
οὔτι πη ἔστι ΖΠιὼὸς νόον ἐξαλέασϑαι, πὰπὸ 7ᾶπὶ πονᾶδ ΓΟΓΕΠπὶ Γᾶ- 
ἰἰοπὶ δὸ πϑοθββίἐαιΐ οοπυ θη πο υἱνοπάιπι 6586. ΕἸ} οπὶπιὶ ἴθ- 

᾿ϊοίοῦ δοίᾶβ. 4υᾶ υηΐτπ5 ἀἶοὶ ᾿αθΟΓΘ ἀππι8 Υἱοῖι5 ραγαθαίαγ; Βα 

Ργοιηθί μοὶ ποι πιπὶ ῬΓΟΡῸΡ παΙΟΥΪΒ οὐρα ἰγαῖιθ δαρ 6 ᾶθο 

ΟΠ πἰα ἴῃ Ρ6}16 πη αν]. 

δαπι ροοία ρογρὶϊ ἴα: 

Εἰ δ᾽ ἐϑέλεις, ἕτερόν τοι ἐγὼ λόγον ἐχκορυφώσω 
εὖ καὶ ἐπισταμένως" σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν " 
ὡς δμόϑεν γεγάασι ϑεοὶ ϑνητοῖ τ᾽ ἄνϑρωποι. 

Αἰχιθ οο πιῖγο, αὶ νἱάἀδγὶ ροίθβι, ἐγαπβίθι δοίαμιπι [αθτ πὶ ΠαΓ- 

Γαΐ, ΦΙΔΓΕΠΙ θΡΓἰΠΙἃ βῖνθ ἃυγοα 4605 ρί6 ΘΟ ποῦ οἱ ρογάυᾶπι [ΘΠ χ 

οἰηηΐθυβ θοπὶβ αθυπάδνυογ!. βου απι 6856 Βοουπάδπι δοίαί 6 ΠῚ 8Γ- 

Βοπίθαπι Ὀγίπιδ6 παι χυαᾶπι 5 πη]! 6 πὶ, {πᾶ ποπιίπιπι {ποτὶῖ. αὶ, 

᾿υπιᾶπα ἀἰνίπϑ 16 ἴπγα περ] σογαπὶ, αἱ οἱ ἀϊαίαγπα ἰπίαπεϊα 8}}}5- 

416 πη βου 8 ἈΠ σγοπίαγ οἵ ροβὲ πιογίθπι ἀυγοα δϑίδίθ ΠΙΠΊΟΓΘΒ 

ΠΟΠΟΓΘ8. σΟΠΒΘ ΘΓ η τ, ΕΔΠὶ δχοθρίαπι 6586 80 δθπθᾶ δείαίθ, , 

ὉΠ] πομιΐπ 68. 9610 οπιπΐππι σΟμΐγΓα ΟΠΠ68 ΡΟΓΙΘυ πὲ, οἱ ρμοβὲ [αΐα 

Π}}}ὰ ΘΟΙΙΠῚ ΤΟΙ ΠΩ ΠΟΛ ῸΓ πιθοῦ. ὅληι Ὑ6ΓῸ ΟΥἰᾶπι 6556 [6- 

ΓΟῸπὶ δοίδἑ 6πι. αυΐ ραγ πὶ συϊάοπι θ6}}}5. ρον ουῖπι, Ραγ πὶ. αὐυοά 

ΡΓᾶΘ βϑοιπάα οἱ ἐθγεα δοίαϊο {π|8{{ {186 ἀπιογα οἱ βι 0 Ἔχ θι! γθηὶ, 

πΙΘ  ΟΓῸ πὶ πιο Υ 8 οοπά οποπι πδοῖΐ βἰπί. 510 Ροοίδ δὲ βυᾶπι δϑἰδ- 

6 πὶ ρθουν θη, 4πᾶπι συ ὰπὶ στᾶν 58 πηᾶπι οὐ Πι ΒΟΥ ΠΙΔΠὶ 6856 ἀἶχα- Ὁ 

Υἶ!, ἰδπιοπ Δ 061 : : 

ἀλλ᾽ ἔμπης καὶ τοῖσι μεμέξεται ἐσϑλὰ κακοῖσιν. 
βϑοὰ Βοψαθίῃγ πον ββίπια δθίαβ, αϑὶ οπιπία ροββίπιθ μθθαπὶ, Νὅ- 
μι θϑἷβ δὲ Ῥιιὰοῦ ἰθγγαπι ργοῦβη8 Το παποπὶ, κακοῦ δ᾽ οὐκ ἔσσεται 
ἀλκή (νν. 106 --- 208). 



ΡΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 13 

Εδοῖϊο ἀρρᾶγοὶ, οί δὸ ἴθ υ]α ἀοοοτὶ, φαοπιοάο ΟΠ ΠῚ πὶ 

πιβογίαθ βί πηι! οὐπὶ πη 118 ΘΟΓῚΠῚ ΠΊΟΤΙ 18 ΟΥΔΘ βίη! Ρ 8 γ6ΓῸ οἱ 

7υδε18 ποιηΐπίθιβ ΡΓῸ δογαπὶ Ὑἱγέι 18 ΤΟΥ ΓΙΠ ἃ ΒΘΙΡΟΙ πΙ ΘΙ ΙΓ ἀΐ- 
γἱπἰτυβ οοποθββᾶ. [ἰδαὰθ ἰΐ. ἀυΐ Πᾶ66 διιάϊε θαπὶ 5646 6556 4υΐπ- 

ἴδ6 ἀοίαιϊβ, αδὶ ποπάπμη οπιηΐβ ρα οἱ υογθουπάϊα δχ πιουία! θιι8 

Β0θ]αἰα δββοῖ, δὶ αυϊάθπι απ} 8 παγγαϊοηΐβ σταν 6 Ὁ}}0 πιοᾶο 

αἰ οἱ θα Γ., ὈΓΟΓΒῚΒ ΘΧΒἐΪ πη] αΥΪ αἴθ ἱποοπάὰϊ ἀθθοθαηξ, υἱ 

ἘἾ ἢ} πλ8 16 Ομ ΘΓ πὶ ΘΟΓπι. (υΐθι5 Ἠδβί άπ ΟρἐΪπηᾶπι τ ἱπίοῦ 
Πιὰ8 μι βουᾶβ υἱνοπαϊ γα  οποη οὐοοίαγιβ ογαῖ. Π{ ἰσίταγ ροοία 

᾿ιᾶπο παγγαϊοποπι παΐο 060 σοπιπιο  ἰββίπι ἰπϑογαΐξ, χαίΐρρο φυοὰ 

οΟπβ 110 6}ι8 παιδευτικοῷ πἰ}}} ἀριΐπ8 Ππρὶ αἴψας Ἔχοορ γί ροβϑὶϊ, 

ἐϊα δίπηι! ἀρρᾶγοῖ, δᾶπὶ οὐπὶ Ῥγοπιοίμθα σοηαπρὶ ποπ μοἰαἶ586, 

ηἶδὶ αἰγίδα πα θὰ δὲ σα  οπαπι ροοία ΡΟΓΨΙΔπὶ ἐπι πη Γ6 ΝῸ- 

Ιαἷδδοῖ. ιοά {ιαπὶ [γα Θομμπλ ΠΠ6 γα πο ]]6ὲ., αοῦπιπι 688, υἱ ἃ]- 

ἰογὰπι ΔΙΓΟΥΪ δ πο Γοὶ 5 πΙ Π1οἰβδίηο 1110 ἐγαηβίθι. 40 56. οἰ ἰᾶ πὶ 

Αἰΐαπι [αἰ λυ! οορπὶϊαπι μά τα Ῥογβᾶθ “γα άδ ΟΠ πη ἀ ἈΠ ΔΠῚ 

ΡΓΟΙΘΒΒ115 68}; 4υἱἃ γογῸ (6 5᾽ ΠΏ} } 0118. ἢι15 ἴα} }5 ΒΟ π Θὰ πὶ 68- 

βοὶ, δυιἀϊ όσα ργυ δ πογαπι ἱπίογργοία οὶ δὸ ἡπαϊοὶο τοὶ αυΐ!,. 

Νὰπι 4υαϑὶ ἄθπιο ἱποίρογοι, νῦν δ᾽, ἱπαυΐ!, αἶνον βασιλεῦσ᾽ 
ἐρέω φρονέουσι καὶ αὐτοῖς. Ουοά σοπδυϊίο Πἰογὶ υἱάθίαγ, ΕΤοπὶπι 
εἰ γοάθα!, 410 Θπαγγαηἷβ Ῥαπάογαθρ οἱ δοίαιπι ἴα} 18... (υΐθ8.. 

γηθγα θυ πάδηι ΓΘΓΙΠπι᾿ ἀν πα Γπὶ Υἷπὶ δὲ δυοίογ αἴθ πὶ ῬγΆΘΟΘΡ ΪΒ 

518. ΘΟ ΠΟΙ γα υ ἱαΐ!, ἀΐρσγθββιθ δδὶ ροοία, ἴθ! ] δ Αοβορίδηι 

ΓορΊθ 8 ΡῬγοροπ , 4υᾷ δοοίρί!ογ ᾿πβοϊπίαπι ἔθγοο 6 Γ αἰ] ΔΟΘΓΆ886 

ΠΆΓΓΑ ΙΓ, Αἰᾳιθ Ἰορίἀἰδβίπιο θο δχογάϊο ἰὰπὶ ἱπ᾿ιβι } ἃ. 4 

ΟἸΐπι. πιᾶϊδθ ΟΟπ μη ἰοηἷ8 Ῥγορ Θηΐδ ἰρβαπι ἀπ 416 ΡΟΘἰΔΠῚ ΘΤΑΥΙΘΓ 
ΑΓ ΠΙΟ ΠῚ 6586 υἱάϊπηιβ. (υδηὶ δὶ} μοι πῖθιιβ ἀδιηποβᾶ. {15} {186 

γ6ΓῸ φυδηία βἰπὲ οοπιπιοία, πηαχίπιο ροοίοΓβ ἴθγνογα ἰΐὰ Θχροηΐί, 

αἰ ποθ Ῥογβθπ, πιοάο γορο5, 4υΐ πἰγίχαθ ἰπ} 5} 86 ΟΥΙπλΐπ ΡΟ]- 

᾿}ϊ βαπξ, ἐπι ρ ΓΙ πιῖβ Β δΪ δχοῖίοι δυαίίογοβ (νυ. 204 --- 287). 
Ἀφαΐ! ἰρίθυγ ρορία, ὑπάδ ρῥτγοίδοϊιβ δὲ, αἱ πὸπ αυΐάοπι ἴο- 

[ΠῚ ΟΆΓΠΊΘΠ, 5664] ὈΓΪπιὰ 65 ΡῈΓΒ ΠΠπ|ΐὰ 6586 νυἱάθαίαγ, ΝᾺΠ) ΠΟῸῚ 

᾿ [πίυπι ἃ} οἶδ... 4π86 πιᾶΐδθ (οπίθηι οπὶβ δι ἀΐο σοι βο] εηΐ, 

Βομηΐπο8 ἀνοοδπάϊ βιπὶ, βϑὰ οἰΐδην πιοπϑπάϊ, υὐ ἀυγίββί παι υἱἷ- 

γοπάΐ οοπάϊοποπι, πα αἰνίμίμι5 εἶθ ἱπιροβίία οϑὲ, ἄθι0 δηΐπιο 

Γογαηΐ αἰααθ ἀπΐῖοο Θᾶπι ΔΒ ΟΥΐβ δι χ  ἷο Ἰουΐίογοπι γοάάογα οοπθη- 
Ξ- 



14. ΡΒΟΝΕΘΟΜΕΈΝΑ. 

ἴὰγ, Βοία οπίπι ροοία ἐπι! ]οχὶ!,, ΠΟΙηΐ 65 Ρ] ΘΓ ΠΊΠ6 ΟΡαπὶ ΟΟπι- 
ῬΓΔΠΟΔΓΙΙΠῚ ἀοβίἀογίο οἱ οὔγα ἰΐὰ ἀοθθη808 6886, αἰ. 5ἱ ἰῦο γα 

οἂβ οοπαυΐγογο δὰν πο} πὶ αὐ ποηθραπὶ, δρογίαᾳ νἱ Ὑ6] ἀο}18 (οἵ. 

γν. 823, 824) ἀρ βο]θδπὶ. - Παψα6 πὶ δἰ Ἰθοτ πὶ δοπιπιοπάδ- 
ἐστι οὐ φαοπιοάο }}}|88ἰπιθ. Ἰαθογαπάιπι 8[} ργαθοθρίιγι5 ἱποῖρίς 

Ὁ ποπη}}}}8. βοη θη Ν8.. φαΐ θι8 δὲ θὲ δά ΔΙ ΓΟ γᾶπὶ σαγ πη Ἶ8. ρατίΘ πὶ 

δὐϊξαπι σΟπηπιο ἀ β8᾽π|6 ρᾶγαῖ. ἀἰχαθ ἔππὶ Δ θΟΤΟπὶ. (0 ἀἰβαιο οἱ 

᾿“Βοιηίπἶθιβ σταίη [5 οἵ ΟΡ68 Βο 468. ΠῸη Βρϑοίοβαϑ αἷν ἡ ΓῸΠι 
ἘΠῚ ΓΒ οἰ σοῦ ΡΟββ18.. οἠηπὶ ἰδάθ 101}}{.ιϑι Οαΐθιβ ῬΓΔΘΙΠΙ 5518 

Ροοίδηι ᾽8πιὶ ἀδ ἱπάιιδιγία οἱ φιαδὶ ὁχ ρτοΐδβϑο ργαθοθρίογίβ ΠημΠῈ8 

δα αἴ ἃ0 ἀδογαπὶ οὐ π| ιιβρ θα 8 ̓τπιιπὶ. τ 4πᾶπὶ ργπάθπ- 

εἰββίιπα μοπιίπαπι οοπδαυθίμἀϊηο δ Γ68 ἐπ [6] οἰ το Γ ἀρόπάδ5 υἱᾶ- 

τἶβ. πιὰ} 5. ΘΟ ηἐ ἢ {18 “ἀρ ἰϑδὶπιθ οχργοββϑίβ δἀϊιουίαιυγ (γν. 288 

- 882). 
Οὐυᾶ οροτγὶβ ἀϊβροβί θη ροθία δα 85. βὶ αυΐϊὰ βϑη 0, οαΥ 586 

γἱἀοίαγ, πὸ 45. Θἂπι ρΡΟΘπια 8. ραγίθιη, 4π86 ἰοία π ῬΓαΘ οἰ  η40 

γΘΓΒΑΙΙΓ., ἃ ῥτίοτο ἀΐνϑιογ οοπαγθῖιγ. Οὐαπὶ οπΐπιὶ ΡΟΒΙΓΘΏΙΠΙ 

᾿ΒΟΘΙοΓὰ ἱπιρίοἰα 8 ΘΟΠΙΠΙ ΘΠ ΟΓΑΥ οὶ, 486 ἀδπιποβα {πρ 16 Ὁ 5αν6-: 
τἰβϑίπιθ ραπίγα (ἔργων ἀντ᾽ ἀδίκων χαλεπὴν ἐπιϑεῖναι ἀμοιβήν). 
Βο]θαΐ,, ρΡογρὶ!: 

ἀλλὰ σὺ τῶν μὲν πάμπαν ἔεργ᾽ ἀεσίφρονα ϑυμόν" 
κὰδ δύναμιν δ᾽ ἔρδεεν ἱέρ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι κ΄ τ. ἕ. 

[π {π0 οἰΐαπι ἰὰ 15) πιϑιιογαῖα ἀἰση 58, πειπὶ 6586 υἱἀθίινγ. οχίογ- 
ΠΔΠῚ ΠΟΤΕ ΟΥΑΙ ΠἾ8 ΤΟΥ πΙᾶπι ἰὰπὶ εἶ ἃ ροοῖα δαπάθπι ΘΧ ἢ 6 Ὑ]. 

δΧχ ιὰ ἀοἰπάθ ἰῃ ἀοοοπάϊβ ἀρτόγαπι οὐϊμιγα οἱ πανί σαι ίοπο 56Π|- 

ῬΘΓ ἴογο ἱπι πη  Πν}8 ΠΒΌΓΙΒ 51}, ὙἹάθη5 ἰσίτασ, αὶ ροθπια ἀΐνο]- 

Ιογο πη} οοπαῖ βἰπε, ἰδὲ πὸ ραγέϊαπι φυϊάδπι ἡπποι αγᾶμν ἈΡΡΆΓΟΓΘ, 

αἱ χωριζόντων σοπαίτ5 ὈΓΟΓΒΙ5 ΘΧρ! οάδπάϊ β'η!. Οἰιαη οαΐηι [ἃ- 

ΒΟΓοπὶ ποηδϑέιπι ροοϑία ΓΘ π ἰββπιθ Ομ πιο πανὶ. Β1Π|ΠῚ [8Π| 

οβὲ, Ρ᾽ασῖ θα Θχρόπογθ, Ζαθπὶ ἱπίουργοίθ πγ Δ θΟΓ πὶ ΠΟποϑίιμη οἱ 

συοπιοάο ἃροπάνπι 81}. πὶ οἰϊαπι βιιαπὶ 0 ᾿α! οαὶ ἘΠ Π αἴθ. 

[τἀ 46 ρσΐπηιπι 46 ἈΡΤΟΓΙΙΙ ΟΠ Τα. 4π86 ΟΡ Ϊπι0 οὐ 16 ὙΘΙΘΓΕΠῚ 

ΒΒΠΊΡΘΕ ΠΟπΘΒ ἰββίπια θα πιο πὶ δυσοπάϊ Γαὶ]0 Υἱβὰ οϑὲ οἱ 4υὰ8 

15) ΟἿ, Ἀδμῃκ. Ι, 1. 1. ρ. 38 54. 

- 



ΡῬΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ. 15. 

ἱπιργΐ πη 5 ΟΠ πιο πἀδηα᾽ ογαΐὶ ΒοοθοΙΐβ., ἔγαῖτοπὶ βε 0 5,85 πιο ἐξα 
οὐοοοι, τ. 5ἴου! δηΐθα ᾿θΌΓΟπὶ τπίοιπι ΟΠ παπὶ ροΥ σίαπι ἀΐ- 

Υἱπίτιι5 ΓΘ Οἵ πὶ 6586 ῬΓΟΡΆΥ, ἰᾶπι ΔΠΠππὶ 80 {0Υ6 ἰΐὰ ἀἰβροβίψιπι 

6886 ἀΐοαι, υἂἱ Βαππι οπΐα6 ἈρΡΎΟΪ αγἃ 6 ΠΙΙΠΘΓΙ ἐ6 ΠΡ. δ᾽ ΘΠ ΠΟ - ἢ 

πηι δὶς (τυ. 888 ---619). 

ἘΕχροβῖία ἀστογιπὶ ΟὐΪ τπγὰ ἀ6 παν σα! 06 5. Π}}ΠΠ 6 ̓ γαθοίρ 
{ύδπι αυΐϊάθηι ργαθ 114 Βοδοῖιβ οἰ δπὶ ΠηΐΠι18 Τιδπὶ 411} ἀγαθοὶ ἰπ 

ἀ6 1115 πα οἷ, βοὰ ἐαπιθη, {π0 ΓΘ ΡΟΤΟ ἀστὶ Ο0]Ϊ ποαιθαηΐ, ΘΧοΓ- 

οοπάαπι 6586 με! 0 Ι060 ραγτοῦ ἴσας ἱπ ἀοοδπᾶα ἀρτίοι!- 

ἴυτα ῬοΓΒ6 γα 8... π΄ ΟἾἤΠ5 σοπιπιοάππι ἃ ἰοῦ ΘΆΓΠΙΟΝ ΘΟΠΊρΡΟ- 

ποπάπιηι ἀοοοβδὶξ, πὸ ΟἸ "118 ρα τῖβ. ΘΧΘΙΉΡΙ πὶ οἱ ργοροπῖϊ οἱ 

4π0 'Ρ86 581} ΓᾺΡ ΒΒ. ΠῚῸ ΠΙΔΡ8. 1511. ἱΠΘΌΠΠ6 ῬΓΟ ἢ ΘΙ, αἰ οοπ πα 

Ρταθοορία ἰρβογιπὶ ΠΟΙ Ϊ ΠῚ ΠῚ ΠΙΘΙΟΥΪἃ στα ἰδ πη ἱπίθρ ΠΘ ΠΠιΓ 

(νυν. 620 ----696). 

ἴῃ ἀοοσοπάα παυΐραῖίοπθ Υ6ΓῸ Οἰἶαπι παρ 8 ΠΟΟΟΒΒΑΓ Πη ΟΥΑΙ, 

Ροοίαπι ἀθ ἰοπρογίθι8 ἀοουγα  ββίπιθ Ουβογυ πη 8 ΠΌΠΟΙ. ΠΟ 

᾿ Φοπροτβ πο] σοπίϊα πανίσαηίὶ ραπο ᾿οχίἐοβα ἤστοὶ. [416 

αυῦσμη Οπηπἷπο ἀοοθγα γὙ6]1.. φαοπιοῦο ᾿πβῖο ἰαῦονα αἀἷν 5. ΘΟ πι- 

ΡΆΓΑΓΘ., Πιΐπι 6 ΓῈ 5.Π|} 18 ΤΟΠΊΖῈ6 [αι Πάτα θ6π6 ἐπονὶ (οἶκόν τ᾽ 
εὖ ϑέσθϑαι ν. 38) μοβδίβ., πὶ δὰ αἹΐα θοπα υἱνοπαΐ ργαθοορία 
ἐγαΠβ ἔα Γιβ ῬΤΪπηιπι ἀ6 ἀχόγο ἀποθπάα ἴα ρτγαθοῖρὶ!., τὲ ἐδπι- 

Ροτίβ, 16) 40 ἀπιοᾶβ,, οαγᾶπι ΡΟ ββίπιιπὶ σομηπηοπᾶάοί οἵ, οὐ 8 

ἀοία!8. Γοπηΐπᾶ ὨῈΡ 8. ΘΟΠΊΠΙΟ ἐἰββίπιθ ἴπθαξ, δοουγαία ἀοἰ πα. 

Αἰχαο 5[ο δὰ απιοογαπι οοπϑιοι ἀπ 6πὶ. 4ιοπιοάο 6. υἱ ἀθογιπι 

βΒ'π}}}} εἰ  Ὶ ΘΟΠΟΙ 65. ΒΟΥ ο Θπεΐαπι. σθοῖθ ἱπβε δῖα, ἔΓάπΠΒρΤο- 

ἀϊΐαγ,, ργαθοορίαχιο ({π46 Ρ] ΘΓ 416. βίου! [θα] 86. οχ γα ἃ 

ΡῬΟΡυΪατίτπι πιο οσὰ ρο τα 6886 νἱάθηγ) δὐϊαπρὶ!, αυΐθα5. τ 6 

ΟὈΒΟΡν ἈΠΕ 5. 4}1|8. φιΘπ6 ἰπ ΓΘ 5. ἀδογιπὶ Γουογθη α ἃ Ρἱο ἃ5 

βΆΪγἃ 5! (νυ. 6097 .---706). 

Ἐπίαπι ᾿ἰᾶθο ἰρίμαγ ἴῃ ππίγογβιιμ ΟΧ ρυίοΥθ 5 θ6 πο ἃρία 6556 

16) ϑ΄᾽΄. δηΐπι ἴᾶος σοθδοσοσο, υὖ δἰΐδπὶ ἤος ἰΙοσο ἃππαπὶ οὖ ἰἘπιρι18. 
αἀϊνιηἶίι5. ογάἀϊπδέϊπι οὈβογνυδπάσπι 6586 ροδία ργαροὶϊρ᾽αί, γθοία ἐπί! οχὶς 
Ἀδηκ, 1. 1,1, ».. 49. ᾿Ἰέαφας Ο. ΜιιΙ]οτπδ 1.1}. 1. Ρ. 148 ἅπη, βὶπε οδιιβἃ 
συ, 697---ΤῸ7 δπίο νυ, 878 οοἰϊοοδΐοβ ἀοδί ἀογαΐ. 



16 , ΡΒΟΓΕΘΟΜΕΝΆΑ. ὲ 

γἱάθ8; ἀθ βίπρι β ν ΤῸ. Τυ86 μυΐο Ιο00 πιαχίμηθ ΟΥἰπἰπὶ γογίθ- 
Ο Ταηξ, Ροβίθα 408π| ΔΟΟΊΓΑΙ ἰ581Π|6 ΘΧΡΟΠΘΙΉΙ8, 

Οοπιπιοπάδν!! ροοία ἱπιργἰπιῖβ ΒΘΠΙΡΘΓ ἀδοόγιπὶ μἱοἰδίοπι αἱ- 

46 οπιπΐδ Ορογὰ 8ἀ ἃππὶ ἃ0 ὅονυϑ ἀἰβροβὶ! ποτιηᾶπι ἃρστοἀϊοπάα 
6886 ἀἰχί!. θΟὐὰπι νΘΓῸ ΘΟΠΊππὶ 6χ Ὑδίθγιμ Ορὶπίοπο (υβ4π8 

δὰ ᾿οιιρογὰ Αρυ]ο)ῖ}, οἵ, Μοίδμι. 2. 12) ποη ἰδηΐαπι ἃππὸ οἱ πιθπ- 

Βῖθιιβ ΟΧ παίιιγαθ ᾿ΘρΊθι5. οἱ ποοθββίϊαίθ, χαδπὶ ἔπ ἀΐοογοβ, βοὰ 
Β'Π6Ὶ} 15 ἀἰθθβ ΟΧ ΒΌΠΙΠΙΟ ΦΟΥΪ8Β ΟΠ .ΠῚ ΓΟΓΙΠῚ ἱπιροῦῖο 86 0Πὶ 
οὔ αθ ΟΡυ5 ἐγ θαϊαπι 6586 υἱάθαϊγ, ποπιο., 4πὶ ἀθ ροοίδθ οοη- 

5110 ὙΘΓᾺΠὶ ΒΓ} 1 πο γπιαυ σ᾿ βοπίθηἰίδηι, Ηδβίοάππι τη γα ΠΓ, 

τ ῈῈΠΟΙΪ δὰ0 Ρ᾽ᾶπ6 58 }|5ἴδοογοῖ, ΡοΟβίγοπο Π00 060 οἰΐὰπιὶ ἀδ 

ἀἰογαπι ῬΓΟΡΥ 8. Υἱγία! θ15 δοουΓα  ἰ5θἰπι6 Θχροϑιιΐββθ, τ τάδε 

πάντα εἰδὼς ἀναίτιος ἀϑανάτοισιν οροτα. ἀιιᾶθ ἀοοιιϊίβθοι., 5110 
φυοάφιο πιθη815 ἀΐθ σἱΐο ἱποίρεγεὶ (νυν. 767 --- ἢπ.). Οείογαπι ρο- 
ΒΓ ΓΟΠΙΜΠΙ οΟ σαΓΠΙ 6 ͵ὰπὶ Ἰεσὶξ Ηδγδοὶ 8 ἘΡΠ 6518 (οἵ. ΡΙαΐ. 

Οαμη}}. 19. ἱπ|1.} οἱ ἱπιϊαπᾶο ΘΧργοββὶν διοίοῦ ΟΓΡ ΐοιβ ΡοΟΘ πα 8 

Βἰ ΠΆ ΠΠ πΐ.. οἱ οἰΐαπι ἰἄθπι εἰ} 8 ΡΓΔΘΒΟΥ ρία8 {586 νἱάθιυν (οἵ. 

ΓΌΡΘοκ. Αρ]. ρῥ. 416). 
Ἐχροϑβεϊ ἰσίγ Ροοῖα, αἱ ραποἱββί πιΐβ Γοροἴδπι ΤΟ 8 ΟΑΓΠΊκΐ- 

ΠἾΒ. ΒΕΠῚΠῚΔΠ.. ΠΟΠΙΪΠΘΠΙ. 4118}}5 ΠῸΠῸ 81} ΓΟΓΙΠῚ Γαϊΐο.. θ6π6 Βοαῖθ- 

46 Υἱνϑῦθ 0586, πἰβὶ {υΐ Ομ βϑίβ παῖδ (οπίθη! οη 8 βέυα 8 
ἸΑΠΟΓΘ ΠῚ »ΠΑΥΟΓ βυ)6αὶ ἰπ οἷβ ροβίθιπι ΟρΟΥθ 5. 4υΐθι8 δι} [6 Γ 

οἱ ἰοίαπι ἃππαπὶ οἱ βί Πρ ]08 6 Π568 ἀΐθβαιθ ΟἸΐπὶ ἀἰβροβιογί!, 

4υ6 πὶ ΓΟΓὰπ ΟΥἀΐποπὶ οἱ 4ιιαβὶ ἀἰβοὶ ρ! πᾶπιὶ ποτα} 65 ἰαπίιπι πιᾶ- 
χίπιῸ ΟἸπὶ ἀδπιη0 8110 Θχυδηῖ. 

ἐργάζευ, νήπιε Πέρση, - 

ἔργα, τάν ἀνθρώποισι ϑεοὶ διετεκμήραντο! (οἵ. ν. 801 54.) | 

δου ἀ6 ροαπιδὶΐβ Θοπροβί οπ6 ἐπ πηΐγγβυπίὶ ἀϊβρυίαγα υοἱεΐ 
γον ββίπηθ, πὸ ἴῃ αἰΐογίιβ ἀἰβρυϊαιοπΐβ ἤπ 65 βαθρίυβ ἐγάηβρτο- 

ἄδγο, πϑΥδ τη] γογθὰ ἴδοίο πο ροθίδθ ἅγίοπι Ὁ βου γαυ 5886 ρ0- 
εἰὰ8 φυλπὶ ἷπ ᾿πσΘ πὶ ΡΟ Χῖββα ἀΐσογοσ. Ουᾶγα οἰϊαπι ὙἱΓΟΓΙΠῚ 
ἀοοίϊοταπι, (αἱ πηθοὶπὶ ἢᾶο οαάθπι ἴῃ ΤῈ γϑγβαῖΐ βιιπὶ., Βαπ θη 8 

ἜΘ4π6 Ἰαυάανὶ πθὸ ἱπιρυρπανΐ, ΠυΔΠΙΥ 5. ΠΓᾺΠΖΠ6 586} [851Π16 5110 

ἸΙοοο {ἰοὺΐ ροιΐββοῖ. ϑεὰ μᾶπο 4 416 ΔΟΟαΓΑ ΓΘ ΠῚ οἱ 10 518Π| 

ἀἰβρυαηαϊ ταὐοπθπι ἵπ ΔΙ ΘΓιπὶ ἸΟΟΙΠῚ. 400 πῸΠῸ ΡΟΓΥΘηΐμηι8, 
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αἰ ἴογγα πιαϊαΐ. Αὐθαο θηΐμι αυᾶϑὶ ἰπ! ον [ἀμ ΠΠΓ6 5. ἀἰβρυίαν πηι8, 
ἦι μοβίία γὰθ δὰ δου 6 Γ ρΡυρ πάη ἴρ50. «ᾶϑὶ ρ]αἶο οὐ ἶοο 

ΘΟΠ Γὰ ἰβί08 ἢ ΘΒ  ΟΟἸΠ 51 16᾽68 ἀΓΠΙΑἱ ἴῃ ἀγοπδηι ἀθβοθπάδημ8, αὶ, 

πῈ σα ΘΠ... [ΟΓΘ ΒΡΟΓΆΠΙΙΒ.. υἱ οἰ θη δὲ ἰρβὶ ρ]ασὶβ Θοπβιπᾶ- 

1118 Ποϑίθηι. 

Οδρεΐ ΕἸ. 

16 οσαγηνῖπϊβ ραν ἐϊδιι8 δἰη σε 8. 

8. 8. 96 ψμγοοριῖο δέχψιιθ οδυτΐηἶΐη μδυΐθ, ατἰδὸ δϑέ δηίο δοέδ- 

ἔμ ΓΔΌΜΙ δια (νυν. 1--- 105). 

Οὐ085 ΥΘ 5118 ἀθοθπι ὈΓΪΠΙῸ5 ΡΓΟΟΘΠΙΪ Ι000 6886 5ἰαἰ πὶ ἃρη0- 

Βοῖθ,, δἱ νϑίθσοβ οἱΐιῃ 17) οἱ ποβίγαθ δοίαι β υἱγὶ ἀοοιὶ 18) ἑαπίαπι 
ΠΟῸΠ 1Π0 ΟΓΌ ἂἃὖὺ Ποβίοάο ὩΡ)ἀϊοανγιηῖ. Οὐδηνὶβ υ6ΓῸ ᾿ᾶδο 

οδιδα Ἠδβίοάο, αἱ ουἱϊ ἀοιηϊ πα! 0 οαρ 158 ἱπέοπάδ!αν ππαχίμμα, 16- 

Υἱοῦ νἱάθυὶ ροβϑὶβ οἱ δὰ ἀοίεπάοπάμπι ΟρΡΡ παπαιπ 46 ἀρ π6 

δὶ} προ ἀ ἰ5βίπια ; ἰᾷπη θη ΠΟ 546. ἃ Υἱγίβ ἀοοὐ 8. ΒΘΥΘΥἾ ΙΒ 4Έ 81 

}.βι105 πο πὶ 6588 ΟΧ ἰρβίβ. {πᾶ ΘΓ απ αΓ., ἢπἀ απ ϊ ἀΓρῚι- 

πιθηἴἶ8, πιο Ρῖ[ο απ κί 19) αἴχιιο ορείπιο ἡπτὸ οαπβιΐξ, Νὰπι ν οἴ ογοβ 

Ἰν 718 ΘΓ πἰβ. ἃΟΟΙ ΒΑΓ ΟΓΘ5 ῬΓΆΘΙΘΓ αυοὰ ροοία Βοροῖιβ οχ Ρίθγῖα 

ΠΘ6Ι6 ΒΟΠιΒ οἷν β Π Θ᾽] ΘΟ ἢἶ85. Δ᾽ Ππ|π8ἃ8 510] Δ Χ}} 10 ἀάνοοιββα ἢπρὶ- 

02. ΠῸΠ]ὰπὶ ἀδπιπαπΐ οατιβᾶπι αὐ 1556 ἐγαδυηίιν 29). 4 νϑγῸ 

17) Ὑεϊυΐϊ Ῥαιβδη. ΓΧ, 31, Αὐϊβέδγοι. οὖ Ῥγαχίρμδπ, δρ, Ῥσοοῦυ, 
δα ἢ. 1. ῬΙ]Ιαίατοι. ϑυμροβ. ΙΧ. 1. ν. 7826. Οὐοπίγα βοπίι Ὧ1ο ΟἾγυ8. 

, ἀ158. 12, Ρ. 1909. Εκίδπι Ἠοτγαίίυπι (Οἀ. 1, 84, 12 κᾳ. ,,Ὑ α]εί ἱπι 
ΒΌΠΙΠηΐ5 Πηΐαγ 6 οὐ ᾿πβῖσπϑπι αἰζοεπυδέ ἀθι15 ΟΌΒΟΌΓδ ΡΓΟΠΊΘΗΒ οο.") δὰ ἢος 
ΡΓΟΟΘΙηἑ πὶ χοβροχἶθβο ἀἸΧΘΟΥΙΒ; ΠΟῚ δπῖμῃ ἰΐὰ ΔΡαπἀαὺ ἀπίϊαᾳυϊίαβ δ᾽ αβπιο 

Βθηΐοπί 18. Οἵ, Ηοπι. Οἀ. π, 211 58ᾳ. Ατϊβίορῃ. 1.5. 772, 
18) ΟΥ. Τυνεεί. 1. 1. ρ. 11 β8ᾳ. Οοοίε!. δὰ ", 1. δ αὰ6. 
19) ΟΣ. 1. 1. 1. Ρ. 8]. ' Ν 
20) Οἵ. Ρτοου, δὰ ". 1. : ἐπάγεται δέ τινας τὸ μὴ ἀπὸ τοῦ λι- 

κῶνος καλεῖν Βοιωτὸν ὄντα τὰς Μούσας, ὥςπερ ἐν τῇ Θεογονίᾳ πε- 
ποίηκεν, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῆς Πιερΐας, εἰς τὸ μὴ προρίεσϑαι τὸ προοίμιον" τάχα 
δ᾽ ἂν εἴη καὶ τοῦτο παιδευτικὸν, εἰς τὸ μὴ πάντα τὰ οἰκεῖα σεμνύειν κ. τ. ἕ. 

2 
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πὰπὸ 5. Ὀθογι θη} 11. τ Φόνοπι ᾿πβίαπι ΡΟΌ 8 4υδπὶ ΡΟ πίδπιὶ 66- 
[δ γαπάιπι [αΐ856 ποάιδ δὐΐξαπι δὰ ἰρβαπι σα δὴ ΔὈΓρ 5 ααδο- 

γϑιάππι ἀΐοαπ!, ἢ ποάδ 00 ργοθοιπίαπι, πδῸ Οππῖπο ῬΓΟΟΘΙΗΪο- 

τὰπὶ ταύ οπ δ πὶ ἱπ:6 } } 6 χῖββο αἱ ΐ υἱάθηϊα. Φδυβηπαπι οπἰπὶ ΦΟΥ͂ΪΒ 

βἰπιι! οἱ ροϊδηιίαπι Ἰαιἀΐθι5 οΥπαγὶ Ὑ6] οχ υ. 7 [ἀοἷ16 ἀρραγοῖ οἵ 

ἀπ ααΐτιιβ. οπῖπο 5. υἱάογιμὶ 3231); ποι ομηπίπο ἰά οὐ ιβπιοάϊΐ ρτο- 

ΘΟ 5 οἰ οἰ θπάπιπι Γΐ556.5 αὐ αιβπὶ ἀἐβογ ἰββίπιο ἱπά ἰοαγοήψιγ, {υδ6΄ 

ἀεἰπάθ 'ρ50 οαγπιῖπο οἴοδεπάα δϑϑθπξ, ᾿γπιπὶ ΠΟπιθυῖοὶ ὈΓΘΥυΪΟΓΘΒ 

ἰάοπϑο ἀγραμπιθηΐο βιιπῇ. Αἱ 05 ἴρ505 ἈΥ̓ΠΊΠ65 ΠΘΠΙῸ 68. αυΐ Ηο- 

μῖ6ΓῸ ἐγ υδὶ ἱρ5ῖ. Αὐδο; Βοὰ πάρ ὑδητίαπι, (υλ δ5ο, 00 ΠΟΙ ΪΠ6 

. ἀϊνογβᾶ βϑοιθοβ 6886 ΒΟΙΠη115 0508 ροΟΘίαΒ δὲ φαγπΐπαπὶ Πρ ΒΟΟ5 ἢ 

Εφαυΐάθηι 6 ΡΓΟΠΘΟΥ ΠΟ ΥΘΡΟΥ͂ΓΘ, (0 Ρδοίο, πἰδὶ ροθίαθ, {108 

[ἀπ δ 0508 ΡΥ ΠῸ5 ὉΔΓΙΙΪπὰ 508 ΤΘΟΙΓα588 ποϑίζο ΠιΓ ῬοΓβιϊαδυη 

μα 6πιι8., Ζ᾽ιὸς ἐκ προοιμίου τοοϊϊαπά! ἱπίεαπι ἔδοίββοπι, ἢ οτὶ 

Ῥοναϊπϑοι., αὐ ἀθ4ι8 δὰ πονίβϑίιπα ἴεγ τβαρβοάονιηπ. Ἰθπιρογα 32) 

ὀᾶ ΘΟΠΙΝΙΙΠἾἷ8Β. 018 ΔΙῸ Β Ἰδχ οἱ δοπϑυθίπἀο ΟὈ ποεῖ, βίο! ἀθ 

Τογραηθυ αθίατε γα α Ῥ]υϊαγομβ (ἀδ πι5. 6. τ. 1188 6.): 
τὸ γὰρ πρὸς τοὺς ϑεοὺς, ὡς βούλονται, ἀφοσιωσάμενοι ἐξέβαινον 

εὐθὺς ἐπί τε τὴν Ομήρσυ καὶ τῶν ἄλλων ποίησιν" δῆλον δὲ τοῦτ᾽ 
ἔστι διὰ τῶν Τερπάνδρου προοιμίων. Ουοὰ 5ὲ ἰϊὰ 681. εἰάπι ἰά 
ῬῈΓ 56 Ραϊοὶ αἰαιὸ ἈΥ̓ΠΙΠΌΤαπὶ ΘΧΘΠΊΡ} 5 28) ργοθαίιγ, ργοοθηνία 

αἰΐαθια πιὰ 8 δὰ Βἰῃρυϊαγ αν τδοϊζα ἱοηαπι ἔθιηριι5 οἱ σοπα 0 ὁ πὴ 

ΘΟΠΙοΥ δ πῦα Τα ΐ556, (αδπι αἱ ἀρ ἰβδίπιδθ οββθηῦ ἰρβογαπι σαι παπιςς 

21) Οἵ, Αὐἰβεῖά, 1. ρ. 308: ἀλλὰ μένει δικαστὴς ἕτερος μέγας, ὃν 
σὔποτε οὐδὲν ἐπέρεύγει τῶν δικαέων. κανταῦϑαι δὴ πολλὴ καὶ εὐσχήμων 
ἡ ἰσότης μικροῦ πρὸς μ΄ γαν, καὶ εὐδύξου πρὸς ἄδοξον, καὶ πένητος δὴ 
πρὸς πλούσιον, καὶ γενναῖον ἀγεννοῦς, καὶ τὸ τοῦ Ἡσιύδου συμβαΐαει, 
Ῥεῖα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει οὗτος ὁ δικαστής τε καὶ 
ἡγεμών. ΟἿ, Ῥτοου. δὰ τυ. ά. 8. 

22) Τ,οὔο5 Ηομηουῖοοβ., 6488}15. ϑδὲ Οἀ, ϑ',.499, ουρὶάῖι5 δὰ ᾿δυπάοπι 
ἀδ ἰροὶ Ηοιποῖτοὸ νηνάϊσαπάθπι Ἰπογργοίαίι βυμί ΟἹγεοῖαΒ, Πἰδβῖ, Ρο 68. 
στ. 1. Ρ». 381, Βογημασάγηβ. δἰβέ. 0, γ΄. 1. ». 316, Βοάϊαπ, δἰϑέ, ρο685. 
6. ερ. Ῥ. 364, π, 4. Οἵ, ΝἥΖεον. πὰ οι. Οἀ. 1. 1. ͵ 

33) ΟΥ, ΝΙύΖβοι, ἀδ εἰδύ, οι, 1, Ρ. 188 54., υδὶ οὲ ἀθ ὑσξϊιιβ δ6- 
ποτῖβ ἀϊβογϊηνϊπδ ἀσίζαγ δὲ ὑπᾶθ Ῥγοοθπηῖβ ἰάθηι οἰμηϊδὰβ ποιηδὰ οΣ- 
ἴὰπι Εἰ, 



᾿ 

ΡΒΟΨΨΕΟΘΟΟΜΕ ΝΑ. 19 

Ργὰ ἰδ οποβ, ἰὰ φαοὰ μΝ  πηαχίπιο πὶ ἰρϑαπι ἰοο Ηοβίοαΐ ρτοοο- 
πηι οαάδοτα νἰάἀθίαγ. Εἰοπίμι γϑγβιβ 9. 10: 

Κλῦῖϑι ἰδὼν ἀΐων τε, δίκῃ δ᾽ ἴϑυνε ϑέμιστας 
τύνη" ἐγὼ δέ κε Πέρσῃ ἐτήτυμα μυϑησαίμην, 

αἰ ἱπίογργοι θα πιαχίπια ποροιία Γἀοββιμ!, δἰ {π|ᾶπὶ ΠΙΟΧ ΡΓΟΡΟ- 

πᾶπι ΓΟΟΙ ΠΑ σαΡΙΪ 5. ΟΟσαβίοποηι θΓῸ ἢ ΠΠ 6 Γ [οἴαπι 6586 ὁ0Π- 

οαὐ μι, Ομ π 68. Οἠμπἶπο ἱπιογργοίαπάϊ αἰ ει] !αἴ65 ὀχιιογ υἱάθη- 

{ῦ. ᾿Βοά πὸ αἀπίθα, ΟἿΓ ἱπ ΔΙ ΓΟΤΊΙΠ ἰπ! ΡΡ οἰ ἢ  }}115. ἀσαυΐοβοῖ.. 

ΡΟΒ56 πορανουῖπι., ΘΧΡΟΠΔΠΙ., Ῥτοοι 8 δὲ ν. 9. ἰτὰ ἀἰδρείαι: “Ὡς 

πάντα ἐφορῶν καὶ ἀχούων τῶν γινομένων ἐπόπτης γένου " καὶ 

μὴ μόνον δι᾽ ἀχοῆς δέξαι τὰ ῥηϑησόμενί,, ἀλλὰ καὶ δὲ ὄψεως 

ἴϑυνον. Ὅπερ δὲ Ὅμηρος ἐπὶ τοῦ ἡλίου φησὶ, τοῦτο “Ησίοδος 

ἐπὶ τοῦ “Ι]ιὸς εἶπεν" ὅμοιον γάρ ἐστι τῷ, 

Ἡἱξλιός ϑ᾽ ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις. 

[5 ἰσίτιν γοῦβιὶ πθπῸ Φογυθὴ ἀρρο]]ατὶ ρυίᾶν!!., οὐ}ι8 46 ῬοϊΘη Πα 

πιοάο Βυπιπιὰ οπιπία ργαράϊοαν!! ροοία. 56 [ΔΟΠΠ πιιμι οϑὲ νίβι 232), 
βἷο πᾶθὸ ἱπίδρργοίαγὶ ποι Ρ0886., πἶδί (ἰ ΟΥΑ ΟΠ ΘΙ ΠΑΓΓΔΠ 5. 58- 

θὲέο [ἀοίδηι 6556 ἱπνοοαμεῖβ ἱπορεϊι8 βίαίαα!. Νοάαθ τμΐπι8. ἱπο- 

Ρίυμι 6ϑ86:. (ᾳυοά Ταρίτον ΒΙΜΉ ΜΒ [Ὁ ῬΑ ΌΠι5 Ηβίοάο Ῥογβἂο 

[γα τὶβ πιο πίἴοσὶ ΟΡ ΡΟ  ἔπ|8 ΓῸΠῚ Β08Πὶ 5 ΓΘ ΠΙ6 ἈΡΘΓΘ ἠαθογοῖιν 35). 

Γαι Ηοἰπβίαβ 36) οἱ νυ. 10 Πέρση 5ουθοπάμπι 6886. θη, 

αἴ γογθα χκλῦϑι ἰδὼν ἀΐων τε χ. τ. ἕ. αὐ απὸ ρμοοίαθ. ἔγαΐγομι γΓο- 

Γογροπίπτ. 864 ἰϑύνειν ϑέμιστας χαΐθυ5. ἀριά Ηοβίοάππι {γιθε- 

ἴατ, ΓΟβ65 βαηΐ, {αἰ ᾿πάϊοιαι πιιπονὸ Γππραπίασ, ΟΥν Ορ. 329. 

ῳθῦ. 266. τἰιοος. 8ὅ. 76πὶ Τὰν οβδίθπίπβ οαπὶ ΟΟΙΠ πο ]0 27) τὰπ- 

ἰππιπιοάο. ἱπίογργοιαπαϊ αἰ Πα! α} 68. ἀπὰς πο 000 ΒΌΒΟΒΒΟ νὶ- 

ἄἀδηιμαγ, δχίυ]ογαπί, ἰρδὶ νοτο, ἀυοᾷ 05 ΥΘΓΒΙΒ. ἱποΡ. 6586 

τΠαρβοάϊ γ6] πϑβοὶο οἰμλι8 ρογβιιᾶβαπι μα θοθαπ!., δά 608 ἜΧρ] ἰοδπ- 

24) Οἵ, Τ ννεβίδη. 1.1. Ρ. 18. 
25) Οἵ, αοείε!, δὰ ἢ. 1, Ἠθγπιδηη. ἴῃ ο6Π8. (ορίί!, 1.1. Ρ. 220." 

26) δὰ ν.9 ρας. 342 οἀϊί, [μοϑβ πο Υ. 
27. Οοεεηρίυβ ν. 10 οὐϊοϊοπάππι 6586 δία σοϊαιο8 Βυ}ι8 ρτο- 

ΟΠ νΘΓδιιβ οχ ἤγαῖπο αυοάαπι ἰῃ. Φον πὶ Βιο (γα πβίδίοβ οοηβυλί, αἰχαπι- 

4116 50 ρϑιΐουϊο. ᾿ δι 
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ἀοβ πὶ }} ἀπιρ} 18. πιο  ἰ βαπὶ. Ηδγπιᾶπηιιβ 38) γογο, ΠΟΥ ΒΒ  ΠῚΠ8Β 

᾿νε 5. Ιοοἱ ἱπίθγργοβ, ῬΓΌΓΒῚ5. πη ΓΑ Π6 πὶ 68 ΘΧρ σα ΟΠ πὶ οἵ 
4υά! πὶ ἃ ἰ}} υἷγο ποαυλ!υδπι ΘΧβϑρθοίδγοβ ργοροϑιῖ. Οοπιρᾶ- 

τανΐν δηΐπι ἵμθορ. ν. 86: Τύνη, Πουσάων ἀρχώμεθα. Ουο Ἰοοο 
4ὰ0πὶ γοχ τύνη ἴϊὰ ἀβυγροίυγ, οἱ ἜΧΟΙ ΆΠΕ8 86 ἰρβιπὶ ροοδίδθ ἱπιὰ-. 

σἴποπι τοργαθβθηίοῖ, οὐΐ ἀδαΐ οἰΐαπι ἀλλ᾽ ἄγε ἰπἰεγάιϊπι ᾿πβογυῖξ, 
ἩΡλἢπι8 Δπὶ ΠΟ 8 ρογβυδάθγε 239) οοπαίαγ, πα θο βίο γ γθᾶ, 

ἀδ φυΐθιιβ παπο πιαχίπιθ αἰ βρυίαπιιβ,.. .. ϑέμιατας. Τύνη, ἐγὼ 
δέ κε Πέρσῃ ἐτήτυμα μυϑησαίμην ἰη!ογρυηροπάα 6586. υἱ τύνη 
ροοίδθ δηϊπιαπι ΘΟΙ ΘΙ] Π|}8 5᾽[. 50. (8680... ΠΕπὶ ΡΓΟΠΟΙΊΘἢ 

βθοιπάδο ρογβοπλθ, τύνη, οἰΐαπι ἰδὲ ἰΐὰ ἱπίογργοίαγὶ ᾿ἰοθῖ, αὶ 

Βίδε πὶ ̓α]ὺ ΟΡΡΟΒ Τα θγίπιαθ ῬΘγβοπὰδ ΡΓΟΠΟΙΊΘΗ ἐγὼ δέ} 89) 
Ηαδθοο ἰσίθιγ ἀ6᾽ ΔΙἰοσιιπι ΟΠ Δ 185 ρΓαθία 8. 4086 'Ρ56 ΔΙ] ΘΟΙΆΓ, 

Ρδιιοἷβ ΘμαΓΓα )0. [π|ΌΓΠΙΟ δηΐμὶ μι ΐ ΡΟ οἰδπ ΟΟΥΓΆΠῚ ΓΟσῈ ΔΙ 00, 

αἰ πιογὸ ἰγδάϊο ἠπάἰοἷ8 ΟΠ οἱ 8 Γὰπσ οἰ αίαΓ., ΑΓ 6 ἢ δαππὶ ΓΘοὶ- 

τὰηΐθι. (υοά ἱπίογάνηι δοῖαιπι 6558 οἰΐὰπι ἱπάθ οοποϊάθγο Ρ08- 

Β.Π118.. αιοἀ ροοίαπι νἱάθπιβ πὸπ ἰαπίιπι γο]ιρίαι!. Βθἀ πα] !Ὸ 

μιὰ Ὶ5. αἰ ΠΠΠ|}} δὲ Θπγθη ἀπ Ἷ8 ἢ Ομ ἱ ππιπὶ πη ΟΥἾθ 18 ΘΓ Πλΐπ 6. 510 ΡΤΟ- 

ΒΡίοΘΓα γΟ] ἶ886.. υἱ οἰΐδπὶ ἀρ ἰ5βί πιο ἰοοῸ ἃ 60 γϑοϊαῖαπι 6556 

ποϑβίγο {πγθ ογθάδηιι8 31), Οοάδὶ γϑγαπι Υἱἀϊπηβ., αἰ μ}} ἀπ ρ ἰὰ5 

28) ]. ποί. 35. 1... - 
29) Εἰ ΡΘΥΒιιαβῖ588 νἱ ἀθίον νΥἱν βιιπηπηβ Ἀδηκῖο, αὶ 1.1. 1. Ρ. 81 

αἀἰοῖς: ,νἀὸ ἀθ νοοθ τύνη ἔογίαββθ ρυΐπιβ, φυϊὰ γϑγιπὶ οββαί, ἱπίθ!!οχὶς 
Ἠοεγιπδηπιβ, ΜΙηϊπι ! ͵ 

80) ϑ᾽Π Π6Υ ογγανϊθ, πὶ [α!ϊον, Ηοτπδπηῖ5 δὰ ϑορη. ΤΎΔΟΙΝ, νυ, 307, 
δὶ ΠΌτόγυπι ᾿ϑοϊΐοποπι ὁ μελλόνυμφος ἱπιογργοίαξι βἷο: ,νὃ μελλόνυμφος 
πη ΒΟ. πΠ 0 σοηογο αἀϊοίυπι δὲ, αὐἷα ἀπ ϑγβθ Ἰοαυϊίῃγ, αιΐβαιΐβ παι Ὁ} }}8 
εδί. Νδι ἰμ ὑπίνογβαιῖ βαπίρηιϊα, ᾿ἰσϑῦ δὰ πὰπο δα [επιῖπαπι δοσοπιπιο- 
ἀθίιτ, πηϑ 5 πΌπν ἘΒΊΓΡΑΥΙ σοηβιθνῖ, Ὑ γαπι δηΐα πὰπὶ αἰ 0 ΘΧοπρίο 
ΡΓΟΒΑΓΙ ροίεοχίέ, οἰΐαπὶ 101 πηϑβου ἰπιπὶ σΘ ΠῚ ΡΓῸ Γοπιϊπΐηο ἀδιγραγίὶ, αδὶ 
ΠῸΠ ἴῃ ππίνθγβιιπη αἰ οα( ΕΓ, δε ὁρρομδηίαγ υἱγρίποβ υἱγὶβ (ἐν δὲ κοινὸς 
ἀοσένων ἴτω κλαγγαὺ)ὴ ὁ Τία Θηΐπὶ οἴππθ πιδβου πὶ δοποτῖβ οἱ ἔεπιϊπίηϊ ρ6- 

πἰΐα5 το! δγθίι ἀἰβογίμιθη, 

831) ΝΙΝ ποτοῦ Ῥϑιβδη. 1, 2, 8: Ἡσίοδος δὲ καὶ Ὅμηρος ἢ ἢ συγ- 
γένεσϑαι βασιλεῦσιν ἠτύχησαν, ῆ "καὶ ἑκόντες ὠλιγώρησαν" ὃ μὲν ἀγροικίᾳ 

"αὶ ὅ ὄκνῳ πλάνης, “Ὅμηρος δὲ κ. τ. ἃ, Μουϊίο επὶπι Ἰοουρ]είϊον ἐθειῖβ 
ἶρβ8θ εἰ ἱ οχβελεῖε Ροοΐδ σΑΥΙἷπ6 580. 
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ἰπ Ηἴβ γδγβίθαβ Ἰαθογαπάσπι οπιποϑααθ {188 ἀπ α! 0Π65. ἀδ αυΐ- 

θιι5 πιοπαΐπηιβ, δ πηι} 8} ]αἴ88 6888 ραϊοῖ. ΑἸ4υ6 50} 0} }βὲ86 ἃπο- 

αὐπιΐ, οὔὐα8 οογγιρία γογθὰ (δἰ βίογ 8 ΟΧ οοἀ. Βοτγν ]}]. ΡυΒ οἱ 

ἡυγίβ ἐδοῖ!., 18πὶ 8} γοίογίθυβ μυλι5. Ἰοοὶ ἱπίογργθι 5. δἰ πα ἴα 

ποηβὰ 6886 ἰγαάίάϊ! πππὸ ἱπ πιοάππι: Τύνη ὅτι πρὸς τὸν 4],α. 

Πολύζηλος 83) δὲ ἐν Ῥοδιακοῖς τύνη ἄρχονται Χ αλκιδία φασὶν ἀφ᾽ 

οὗ κρίνεται τὸν "Ησίοδον μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ. “Ππιονύσιος 838) δὲ 

. φαιέδριστοι ἀγνοοῦντες ὅτι ἀντωνυμία ἐστὶ παράγωγος" ἀπὸ τοῦ 

τὶ τύνη καὶ ἐγὼ ἐγώνη 83). ΗΙ ἰρίταν νἱτί, αυοά οἰΐαπι ΠΗ ἢΐπῈ6 

οθβοιγιια 6586 υἱάοίαγ, νοῦ κλῦϑε.. . . τύνη ποαὰθ δά δογθιῃ 

πδο πὰ Ρογβϑὴ γοίογγί ροββθ θ6π ἱμιθ!θχογιπὶ, 568 πῖαᾶΐο [1ο}}5.. 

4086 50 τὶ ποη ρῬοββυῃὶ, ΟΧ Ρτοποιηΐπο Γδοθῦιπ! πο 6 ἢ ΡΓΟΡΓίΌΠΙ, 

ἰὰ φυοά βδδρίιβ ἃ νϑίθγίθι5 ἴδοιμι οὐβδγγαγὶ ροίοϑὶ 35). 

Νυκι ἰρίτας μυΐαβ ργοοθιΐ ἀποίοῦ ἰρβθ οβὶ Ἠθβίοάιβ ἢ 86) 

Εαυϊάοπι ρυϊανογῖπι, οογίθ αἰ δ} οὐυποτὶ ροΐοβὲ. οὰν πυΐο ἀρ) άϊ- 

οὐπάππι 6586 νἱάθαίαγ. Νὰπι αιοά ἀπι 408 ΘΧοιρ]ατίθιιβ ἀο  αἴ886 

μοῦ ἱπίἴαπι αν νϑίθγῖθαβ ἰγϑάϊμαγ, ἴδ ί! θαι πα] Ἔχρ!οδύιπι, αυΐα 

οἱ φγοοοπίιπι οδὶ οἱ ταπππποάο οοτίας τϑοϊαπάϊ οσοϑίομ!ί 

αὐαρίανιπι ἴα. 

,...--.---.....“ς.....--“--... 

82) Ὀς Ῥοϊγζοῖο εἴ. Μετ. Ἀποᾶ, Π, ΧΙ. Ἑαρτῖο, Ὁ10]. ΟΥ. ΤΙ. 

Ρ- 488 5ᾳ. Ἠδπιβίεσῃ. ἃ Ῥο πο. Χ. 5ϑοῖ, 16, φαὶ ἀυθίίαξ, δὴ ἰάεπι 5 

Ῥοϊγζοὶιιβ ἰδέοτίοιιβ οἱ εοπιοοάϊαγαμπι βουρίοτ,, αποὰ ρταοίγδοϊθ παραπξ 

Οδεδυῦ. δά Αἴμοη. Χ. ρ. 870 οὐ Μείΐποκ. ᾿Θυδοβῦ, Β06π, Π. Ρ. 68. ποί. ᾿ 

(δίογαπι {Π| υἱτὶ ἀοοίί οἰξαίαπι ῬοΙγ 261} πἰβίονϊοὶ ποπιθπ μην οποτιπὶ (ὰΠ- 

(ππιπιοᾶο 8ρ. Αἴδοη. ὙΠΠ, 361, γί. Αβίγοι. ο. 14. Ριίυΐ. 80]. ο. 18 

δπ., φαϊθυβ ἱρίζυτ δα)ϊοϊοπάιτι5 6δέ ᾿ἶο βομο δβίδο Ἀποηυ πὶ ἰ00118. 

33) ΟἹ, Βιυιϊᾷ, 8. ν. ΖΔιονύσιος Κορίνϑιος, ἐποποιός. 'γποϑήκας. 

Αἴτια ἐν βιβλίῳ ά. Μετεωρολογούμενα " καὶ καταλυγάδην “Ὑπόμνημα εἰς 

Ἡσίοδον κ. τ. ξ. Βοτηπαγάγαβ αυΐάεπι δὰ ἢ. ἰ. οοιηπιδπίατγίαπι ἴῃ Ηδβῖο- 

ἄσπι Ὠοηυθῖο Τ Θπυϊοτῖ υἱημάϊοατο ναἱὶ, ἀθ πο οἵ, Να]. δὰ ΕἸτοπί. Ρ. “410: 

εοὰ πιοσὰ δος δϑεῦ οοπ᾽θοίαγα υἱτὶ ἀοοι βδὶπιῖ, οἱ νοὶ δυϊάδε ἀϊβογίδ 

γ γθᾶ Ροβίροπουθ ἰθυΐι8 6βί, Ρτδθβογίϊπι απὰπὶ Ρ8ΘΠ6 ἱππαπιθγιβ 511 στοχ 

Ὀἰοπγβίοταμι, ΟἿ, 7018. βογιρί; ἰδέ, ῥἈ1}. ΠΙ, ο. 8, 

34) Βομο αβίδθ υογθα ρϑα]ο διιοπἀαϊϊοτα ἀοάϊὶ αοοίι!. δά νυ. 10. 

35) ΟἿ, Νίιχβοι. ἀππ, δὰ Ηοπι, Οάἁ. ἰοπι. {Π|. Ρ. 28, π, 

86) Οἵ. ΥΥοΙΕ, Ῥγοὶος. Ρ. 227. ποῖ. 83: ....«αποᾶ ρτγοοοπιΐμπι υἱ 

᾿Ἰποογϊ οἷς διοίοτίβ, ν οὐπιβίδίοπι ἔϑμθῃ τοἀοϊοί πεϊαῖπια ϑρεγποπάδη". 
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Οὐοά χαῦπὶ ἰξα 51}, Ῥγίππᾶπι σα ΓΠΙ  πἰ5. ρατίθιη, 4086 ἀπ αστοῦί-᾿ 

τὰ δοίδξιπι [ὰ θ}] 8. ΔΟΟΊΓΑΙ ΙΒ [απ ΟΟΠ 5 ἀ ΘΓΘΙΊΙ8. 

ΒΊοα! ΡΥ ᾿οἴσπι σαν Θ ἢ ΡΟΘΙΆΠΙ Β6 ΠΕ ΠΙΠΒ ΠΟῚ ἰδη ηὶ ΔΓΕ 85 

8186 5ροοίπιοπ ΟΧΒθ ΓΟ, βοὰ δηΐπιὸ 54} ΒΓΔ ΠΟΓΘ ἰἰὰ. αἱ 486 ἔγαϊτί, 

τοσίθυ5 τοι σοποτί θᾶ πῸ ἴὉΓΘ ΒρΡΟΓΘ᾽ Βα ΓΘ ΠΕ [551Π|0 

ΡΘοΙοΓί5 βιυἀΐσ οοπηπιοπά δι, ΒογίθηΓ, Ἰπιρογοῦ; [ἃ [ἴδηι β αἰ 

π᾿ ΡΥΪπιῸ ΟΑΓΠΊΪπ 6 Δα 0 Γ68 τηθ αν ἷπ τη ἈΡΥΙρΡ απ Γ. ἀπ80 

ΡΓΟΡΟΠπαπΓα σΟα πο παπὶ ἄἀθαθ, Οὐ νἱϊαπεέα 51} αἰΐθγα, ἃ] Γὰ 

ΟΣ βίσθπιθ ᾿οο᾽ οπ ἀα Θπαγγάπα 8. ἱρ518. δάσππι ὙΠ. Ὑ6] Ὑἱγμι 1} 18 

Ἰμου δ ποῦ ἀοοοῖιγ, νυ. 1 ---2θ. ΜΠ γαῖαγ οηΐπι ροοία οἱ πιΐγαϊ 05 

6556 θα} Δι Πογ 5. αιοὰ ἀϊα8 ἴαμα ΘΟ 561 αἰν ἐπ [15 ᾿πϑε ει [88 

6536 ΟΟπίοπίση65 ἱπ|ο 56. ἀἰνογβ ββί πιὰ οἱ 0 ππὰ Θδή θη 

πιαίγα οὐ απ 8 37). 7Δπὶ {πππὶ πιᾶϊαὰ Οοπίθπείο φαοπιοάο αὐ 

ΡΠ οἱ σίχαγιιπι ΒΟ ΘΙ ΘΓ Ἱπουία} 685 ἰπν ΓΟ ΒΟ] 6αῇ οχ [Αθ ]αγαπι ρο- 

ρυΠαγίαπι πη] Οὐ Ποῖίτπη 6580. ΠΟΙ ΓΟ ἈΠΙΡ] ΙΟΓΟ. ΟΓΑ ΟΠ 6 μιά 6 γα 

Υἱἀθα! ιν 38). βοὸπὰ Οοπίοπιϊο ροῖίιβ παι πηάὐοσ (ἴοι ἀπε υ}85- 

βἴπια ἀθίαβ δα θπὶ οϑὲ ορεϊπια)., 400 ἀϊνἐ πἰτιιβ ἰπϑογία δ} οἱ 4108 

χοοθαὺ Πομηΐπθ8., ροοία θΠ γί θ8. ΘΧροηΐ. ἴπ 4π0 ἰά απίπιαᾶ- 

γογϑιι ἀἰσηἰβδίπιιμι οδί, ν. 19 (γαίης τ ἐν ρίζησι 39) οἵ ν. 22 5. 
(ὃ σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν οἶχόν τ᾽ εὖ ϑέσϑαι) "ο- 
πᾶ Οοπίοπίίοπὶ απ 00 000 Ὀγαθβί ἀΐππι σα γα 416 πιαχίπιθ αὶ 

ἀρτίου] αγὰθ ἀἴηπο ἰοτ8. τοὶ [απ Πἰατῖβ., ἱπ αΐθιι5. σοιηπιθπάαπα 5 

Ροοῖα, θυβχζιαπι πη ]86 (ΟΠ ΘΠ ΟΠ 5 50 οἷ 058 ἴῃ πη όσοι νἱνϑηὶ 

Υἱαπὶ γα ἀπ χοῦ] Ἐ., ΘΟΠπΕΪπιᾶπι ΘΟ] ΟΟαθ 1} Ορογαπι. 5.6 ἃ {ἀπ Πᾶθὸ 

-“-----ς-ς---ςοςο Ἑ»ὍἪ 

57) Ιρϑὰπὶ ἴσς σαγπιϊηΐβ ἰηϊ εἶπ παρωδικῶς ἱπιξαπάο ΘΧΡΥΟββἶββ6 

νἱάθο ΤΙπιοογοοινί. ΒΒοὰ, ἔτ. ὃ, ᾿, 429 ϑομηοίάονν, 
Οὐκ ἄρα Τιμοκρέων μοῦνος ὃς Πῆήδοισιν δρκιατομεῖ; 
ἀλλ᾽ ἐντὶ κἄλλοι δὴ πονηροί" οὐκ ἐγὼ μόνο κόλουρις " 
ἐντὶ καὶ ἄλλαι ἀλώπεκες, ὙἵάοΒ ἰρίξαν σδιιβαπι, ηἴδ6 [οἴ 10 

Ἀγ πββμαπὶ Μπ5, ἈΠ π, 1848, Ρ.. 461 54., χυδπὶ ον τϑῖῃ ΤΊ ποογθοι ἀἶχο- 
τὶς μοῦνος. ΟἿ, ρῥγδοίογοα Ῥγοοὶ, δὰ Ῥ]δίοῃ, Ῥαᾶγῃ, ρ. 82 Ο. 

88) Θυδτο ΤΠ γβῖιβ 1. 1. ρ. 922, π. 4 εἷπο σδιιβὰ πὴ γϑ αι σ Ρορίδπι 

[αβῖι8 ἀθ θοπὰ Οοηίοπίϊοιθ ἀϊσεπίοιη. Οἵ, Ἀδηκ, 1, 44 ; Π, ὅ 564. 
39) Ἐ ΑΙ 5᾽ββίπιαπι Οοϑυ πρὶ, οὐἱϊ Ῥχοοῦλιβ ἰταυά! {πξ., ΤΟ ὔδΥρΥ6- 

ἰδξίοποπι ἢοσιπὶ νυ θογαπι δἰ οπεῖο Ῥγδθίογαϊ ἐογα βαίϊπβ ἄποο. Οἵ. Ηϑι- 
81. ΟΘη8, ΟΟδ6{}. 1. 1. ῥ. 321. Ἀδῃκ. |. Ἰ. 1, 8. 



ΡΒΟΨΕΟΘΟΜΕΝΑ. ᾿ 28 

ομιπἷα ἴθρο οπμῃίθ8. ἱπέογργοι 8 ρου ία ἃ ραθίᾷ [ρα 6886 δὲ 

θοῆθ ἱπίθυ 856 Ομ ΓΘ ΓΘ υἱάθημγ, οομῖγα ΒΟΒίΡΟΙΠΟΒ Ἀπ} Ιοοἱ 

ΥΘΕΒῈ5: Ἷ 
καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων, 
καὶ πτωχὸς πτωχῷ φϑονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ 

τὰ Βαθοτο πηὰ]ὶ αὐ γπιάρυπί, αἱ πιᾶ]α6 ΟΟπιθπεοπΐβ υἷα ΡΟ ΐα, 

4υ8πι απ 1] Βοπᾶθ δθπι] Δ ΠΟ πἰ8 βιιάϊα, ἰά αιοά οΓαϊίοπ 8 

Ἰοοίψαδ ἔθποτγο Πογὶ ἀν υΐββοῖ., δ᾽ υβπιοάϊ ἜΧΟΙ] 8 ΘΧ βογθηίαν. 

Βοά ποίιδ νϑίοροϑ 860 ἰΐὰ... υἱ ἀ6 πιᾶ]ὰ Οοπίθηιίοπο ἀρὶ ογθαο- 

γοηΐ, ἱπι6 ! } χθυαηϊ., ΠΘῸ ἰρ56 Ηφϑίοάυβ οὐ υβπισάϊ ἱπιογρτγοί! !οποπι 

ΡΓδοῖβ86. υἱἀθίιγ. Ετοηΐπι Ρ]αἰὸ. αυΐ 1 γϑἰ4. ν. 315 Ὁ. απὸ 10- 

οππὶ ἰαυάανί!. πιϊπίπια ἱπ ἀαθο το! αα!., αὐὰ μὰ ἀθ ΤῸ θη ΓΘ. 

Ηδσεος οπίπι ἰρ58 πὶ 675 γογρα: Ἤδη ποτέ τοῦ ἤκουσα λέγοντος, 

καὶ ἄρτι ἀναμιμνήσχομαι, ὅτι τὸ μὲν ὅμοιον τῷ δμοίῳ καὶ οἱ 

ἀγαϑοὶ τοῖς ἀγαϑοῖς πολεμιώτατοι εἶεν. καὶ δὴ καὶ τὸν ᾿Ησίοδον 

ἐπήγετο μάρτυρα, λέγων ὡς ἀρα͵ 

καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ 

καὶ πτωχὸς πτωχῷ. 

Αἴάψπρ αὐ Ῥίαπ 6 βἰμμ ΠΠ}9 ᾿ᾳ6 0 ἱπιογργοία μι Θ58ρ γιάραβ Ρ]ὰ- 

τἀτοῖπμι, Ιορᾶ8, {86 Θχβίαπὶ ον. Ρ. 92 Α., ᾿ῆθο: Οὐ γὰρ, 

χεραμεῖ δεῖ κεραμέα φϑονεῖν, οὐδὲ ἀοιδὸν ἀοιδῷ, καϑ'᾽ ᾿Ησίοδον, 

οὐδὲ γείτονα ζηλοῦν, οὐδὲ ἀνεψιὸν, οὐδὲ ἀδελφὸν εἰς ἄφενος 

σπεύδοντα καὶ τυγχάνοντα χρηστῶν πραγμάτων, 5.64 ρρβέηυλπι 

βοοἹ δία ἀποηγπιιβ., Νοβο ρα, Ταθῖζε8. ΡΟθίαμ ΡΓο[οϑϑὶ 

βιηΐ ΓΌΓΡΙΙΒ δὰ πιααηι (Οσπίθη οπϑηι γοαθ 7) τ θη! Ὑ68 ΥἱΡΐ ὁοου! 

ἰἀ πὶ παγγΆ πα ΐ οοπαβίοπδπὶ ἦπΓ6 ΒΡ Ρηδ ΐ [108 ὙΘΓΒῚΒ Υ ΘΙ ἴπίου- 

ΡΟΪαο5 685630), γε] μοβί ν. 16 {γαπβρηποπάοβ 51), γο}] 8 ΡυἱοΥῖ- 

με ἀν 8] 6 πο5 432) οοπβιογαηι, ΒΘ θδοθα5 Ὠ Π] απ! άοπι γι ρα856 

νἰάθιις Βαμπκίι5 35). «αυΐϊ, 5ἱ οχ ἰηνἀΐα οἱ οδτοοίαιϊϊοπθ πα}186 

τίχαο οχογίαπίαν,, 564 απσοαπίυγ ροἰΐα8 ἸάθοΓ65, ἀθ πὰ (οπίθη- 

᾽ 
40) ΟἿ, Τννεβίϑα. 1.1. ρ. 1. η. 17. 

41) Οἵ, Ἠεγπιᾶππ, σθῃ8. [ΘΠ γ8. 1. 1. Ρ. 121. 

" 42) ΟἿ, Θοοίῃ, δὰ μ}). γν. μβῆγβ. 1.1, »., 222. πα. ὃ. 

43) ΟἿ, }.1, 1. ». 45; 1. ν. 9 54: 
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᾿ ἄἴϊοπα σορἑαπάτπι 6886 πορὰϊ, Ῥτγαθίογθα γοσθιπὶ ζηλοῦν, χαρά 
γ. 238 οππθβ ἀθ Ὀοπὰα (ὐπίθπεοηθ ὑβυγραίιπι ἱπέοΓΡΓΘΙΘΠΓΙΓ, 
ἴδιο υ. 197 ἀθ πιαΐϊα Οοπίθηι!οπο ἀϊοῖ. αἱ π6 οχ γὙοοαθυ! τ απὶ 
αυϊάοπι αδὰ 8:1 νυἱγοσῖμη ἀοοίογιπι ορί πίοπὶ δἀπιϊπίουϊαπι ρείο ΓΘ 

Ἰοθαῖ. Οἱ δοοϑάϊξ, αἱ οἰΐαπι κοτέειν νυ. 95 νοχ εἰ! πιϑάΐα 33), 
ἤρα γογο, ἴαθτὶ., πιθπάἰοὶ 55) οαπίοτοβαιο 56) ρτὸ {ΠΠ|π|8 τοπιρο- 
Εἶθ που θ 5 πη 0 σοπαποιὶ βίη! ἴαμα νογρθᾶ. αυδθ ἸΘσιηΓ 

ν. 34, ἀγαϑὴ δ᾽ Ἔρις ἥδε βροτοῖσι, ποη οἰδιδυίαο Ιο00 δἀϊδοία 
βαπί, 4αΐθυ8 πτοία θοπαθ ΟΟπίθη οηΐβ ἀθβογρεῖο., 56ἀ ἱπίογ- 
Ροβίία,, πὸ 4υ}8 γϑυθόγαμπι ἀπιθί σι αί ἱπάποίαβ ἀιθἐταγοῖ., ἀπ πο 

Οἰΐαπι Ια θΟΓῸ5. ἴπ ΟΡ θ 8 Ομ ραγαπ 8 ΘΟ] ΟοδΙΐ ἰηίογάμππι νἱ0 

ΡοΙ 5 4αᾶπιὶ Υἱγεεΐ γουίοοπμιγσ, [προγίιπα οπίμπη οδὲ δ) πιο αϊ 

οορσίίαιο Ρίστο οἰΐοβοάι6.. 
Οὐυδο ργϑοίαξιβ ροοία ἰρβαπὶ πηι [ΓΙ ΓΟΠῚ.., ΟἸ}118 5. Π}}} ΠῚ 6 

ἰιοπιῖπαπη σγαϊα τοὐπὶ ΘΑΥΠΊΘ ἢ ἰπβιϊ δ, ἀρΡ6]]α!, αὶ Π{απι 

ΓΙΧΑΓΆΠΊΤΙΙΘ 5.610 58}58[Π|118 ΟΠ π 6 πὶ αἴθ 'π [ὉΓΟῸ ΘΟΠΒΙΠπιδΐ, 408Π|- 

Υἱβ οροβίαϊ ΟΡ ΓΘ55115 ΓΘΟΙ 8 ΓΟΠῚ 8|8}} ΒίΓΟΠ6. δοίιΓ}5 51}. 

Ἠδαλπο οπίπι υἱνϑπάϊ γα! πο ηι 6586 αν 5; ἀἶν} 15 δὶ ΡΟ] θαΐ, {65 

υδογαὶ ῬΓΟΡΊΘΙ ΔΙ οσιπὶ θοπ.. Αἰχυὶΐ [ά ποπ ἀπιρ] 15 ἔδοίαπι ἱγὶ,ς 
864 ἷο 566. ΠῚ ΘΔ 58Π|ι ἃρὰαΐ [π5ι}8. 1π64 1015... 486 ἃ0 Φον 6 φῬτοίϊ- 

οἰβοαηίαγ,, ΕἸδηΐπι ἴδπὶ αηΐθα Ἡδβίοαυβ ἰπ αν! 6 πάο ραἰτ ΟΠ 
8} [γαῖγα Ἰδρ πιὰ ροτίίοπο βιὰ ἀοίγαπάαϊιβ ο5ι, 7υἀϊοῖ θ5. ρϑοιππίᾳᾷ 

᾿ΘΟΓΓΕΡΕΪΒ.9 αὐ ἰπ] αδ}6 ἡ ἀΐσαγα πη] } 6} πο αι ἱπ: 6} σόγθηξ, ααδηϊο 

ΡἰυΒ οββοῖὶ αἰπι ἀΐαπι ἑοῖο πθὸ φαδπίμπι οοΙππιούπιὶ ἱπϑϑβοὶ ἴῃ μια ]- 

Υἱβ δὲ Δϑρῃοάθ!ο. ὅαπὶ ροοία ἔγαίγοπι. πἰβὶ ἱπ᾽ αβίϑθ σοηϊεπιϊοηὶ 

86 ἰγαύθγε ὑυϑ]]οῖ οἱ Θ᾽ υί[ο αἰν 8 ῬᾶΓΑΓΘ Ῥογ ιΓὰ5. ΟΘ  ΘΥΐτ5, 
ἀϊπιϊἀϊα πον [λ}}8. ρογιοπ οὐπίδπίιπι ῥγοΐθββιιβ πὸπ ἀθθειΐββο 

ἈΠ Γὰ πιᾶϊνὰθ δὲ Ἀβρῃοάο]Ϊ γι ρ ἐξα Θι ἀβρίγαγθ, ..πᾶπὶ Οχ ἀθογιπὶ 

γοϊαπίαϊα., ἱπααΐξ, πὰπὸ ἠᾶπὶ 56 ἱπβιίξαϊα δὲ τογιπὶ γαϊο οἱ πὸ 

44) Οἵ. ΝΙίΖζβοι. Απποί, δὰ Οἀ. ἰοπι. ΠΙ. ρ. 220. 
45) Μοπάϊοὶ 1118 ἐθπιρουῖθιβ ππμϊππι ρογοσυϊπδραπίαγ,, αὐ οἐϊαπι 

πσπε 115 θη ἀΐ5 ργϑϑηΐα (ο]]ογεπί. ΟἿ, Οἀ. γδρβ. ς, δίᾳυβ ἀδ πηθῃαϊ- 

οογαπὶ ρῥἱοίδί ξ, 207 54. 
46) Οἵ, ὙΥοΙΓ, Ῥτοϊοσοπι. ραρ. Ὁ. ὃ᾽6 σοπίεπίξοπα ροοίδτιπι ἔρις 

ΥΟΧ 6βὲ ἔθγθ ργορυΐδ, Οἵ, Ψοκοη. Ἐπθοογ, Αἄοη. 800. Ο. 
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οΟββίίαθ. αὐ πἰβὶ ἱπιργ θ}Ὸ ἰΑθΟΓΘ υἱοῦ πὶ ἃ ἔστ σο] οπάα γ6] πᾶ- 
γἱσαπάο πιᾶῦὶ ἱπιροῖγατθ ποίιθαθ5. δι 6 δηΐπι υἱοίαπι ἀΡ800η- 

ἀϊάϊε ἰγαΐα8 ργορίογ ψυδπάδπι ῬΤοι ΘΙ οἱ ἔγαυάδπιΉ, ΠαΧι6 {πδπηι 
. πιᾶχίπθ 580 ἰΙσοο ἀ6 Ῥτγοπιθίμιθο, {πᾶ ἔγαιιθ οἱ ἐπὶ οοπίγα Του πὶ 
δάϊηΐπθα νἱοίιπι αἰ ΠΠ ΟἿ Π18 ραγαπάσμι Γθοογίξ οὐ πουὰ ἔγαιἀθ ἱπιρία 

81} πἰβὶ στανίοτοπι υἱνθπαϊ οοπα  οποπι οἰ δοοῦί!, ΡΠ] υτῖθιι5 πᾶτ- 

Γαίαγ. ΝΟΠΠΘ οἰΐαπὶ ῬΈΓΒῸ8 ρ᾽ᾶπ6 ἱπ πιοάππι Ργοπιοί μοὶ οσὶ! 

Αὐγϑὰ οπἰπὶ αοίαβ απὶ ἀπάμσπι ρταθίογιαρβα γαῖ. Ραϊιοῖβ ἰρῖμιν 

ἍΠῸ οοπίθηϊβ 6586 δ ρα ΠΟ πἰαπὶ ΆθΟΓΘ ΡΓῸ Ὑἱγῖθ5 ἀυρσογα ἀ6-. 

θεθαῖ. Ὑογυπὶ {Π||8 4010 ἔγαϊγὶ μδγθάϊ ίθπὶ βυθίγαχὶ!. 56 ἴρ86 

ἀο] 5 ἱπ ῬΘΓΒΘη ΘΟΠΥΘΓΒΙΒ 65!. Τοίαπι οπίπιὶ 86 ἀθαϊ νυἱΐαθ ἴο- 

Τοηβὶ. αι τὴοχ δά οροβίαίθιη οἵ πη βου ίαβ ἀθίγαοίο ἰΆθΟΓΟ 1η8]0- 

Γ65 τράδοϊιιβ οδϑὲ. Αἰξαπιθη ρσγαάθπι πὶ ΟΟΙ 6 το απ ἱπίογργο- 

68. (υΐ 5ἰ πίβιγο οἰ ΠΟΤ ΠΟΒ ππάϊΐᾳ6 οἰγοιπιβίγοριπιί. ὙἹ ἀδαπη8, 

ΠΌΠΙΠ6 84 |0]5 ΓΘΡῸΒ5 Οπιηΐ 8 Ππιοἴτι5 οχοί απὶ ἰπ βίπηραο. 

Ῥυίπηαπι οπίπιὶ 1,6 γβὶιβ. 87) ἐγαΐγθπι, {αθπὶ ροοία ν. 29 ἀΐοί! 
γνείκε᾽ ὀπιπτεύοντ᾽ ἀγορῆς ἐπακουὸν ἐόντα, δαπάσδπι ράι]0 ροϑὲ 
Ροίυΐβθ6 ποραΐ πιοποῦὶ, υἱ ἰρ56 5101 οαγοαΐ ἃ Υἰχὶβ 4υ ΓΘ Πα 8. Ὁ 

(είχεα καὶ δῆριν ὀφέλλειν ν. 88), φυΐρρε νείκε ὀπιπτεύειν ἀγορῆς 
ἐπακουὸν ἐόντα ἰαηϊυπιπιοάο 6}18 51}. ἀυΐ οἰΐοβιιβ τἰχὶβ δάἀβίρι. 
Ιάαπὸ νν. 27 ---- 82 ἃ} νυν. 88 ----89. ρυίιπίμιβ ἘΧΟΘρΙῸ8 6856 Θπἶχθ 
ἰπΠἶὰ5 ἰδ. ὙΘγαπι δηΐπι υἢ 411} παι] γου]ὰ8. τοβρίοἴπηὶ (οἵ. οηι. 
Οἀ. 19, 67). ἴα Ῥοῦβθβ οπιὸ Πἰ  ρ βιι5 οἱ ἰοῦ ἴογα ΡΒ] ΟοΙ οπ 

Ατιβίοριαπειβ 38) ἴῃ ἴὉΓῸ οαιιβὰ8 ἀπά νίββα υἱάθίασ ποὸπ ἰϊὰ οἰΐο- 

8513 ΠΟΘ αὐ ἰαηἰυπιποάο ἃ0Γ6 5 πηυ]οογοῖ, βοὰ νἱάΐβ86., ΠῸΠΠῚΠ6 

οἶρ86 πι8]15 ΠῚ ππὶ 4015 νἱοίαπι βδ᾽ ράγαγο ροββοῖ, ἄππι ἱπίο γα ἰπι- 

Ρογίυπα [οτὶ οὐτὰ πο] σοθας Γθηι΄ [ἀπ }ΠἸὰγοι. ΝΙ ἢ] ἰσ 681. 

47) ΟΥ̓ 1. 1. Ρ. 181, ν. 329. πη, 4. : 

48) Υεὶ ροΐϊι5. ἱπ πιοᾶμπι ἰβέϊι5 Βοπιΐπὶβ., οὐ] ἱπιαρίποιν δητορι- 
πῶς ρτοροκβυῖϊξ Αποὶ. δὰ Ηδοτγ. ᾿Υ, 49: ,,ἾΔδέ6 φυοι ἀΐθ ΡΒῚ ἔογαπι πιο ἑυπι, 
ἰδπαῦδπι ᾿θδύι5 ἄγδοο, βογρὶξ, ἀοπεϊθιβ δά πποῖβ, αβρϑοία τα ον υθπθπαίο 
βρ᾽ γἰξα εἰγουπιβροοίαπϑ πὰς οἵ Πὰς, δὶ ααθπι γορογῖδ, οὐἱ αἰϊαυϊὰ τπδ!ῖ 
ἴδιοῖθιιβ αὐἥδαγθ, ααθπὶ ογο δίζϊηρογ, ἀθπίϊθβ ᾿ἴπβθοδγο, ᾿ἱπριιδ ἈΒρΟΥ- 

ξετα ροββὶξ. “ --- Ορβίοσγυπι νυ. 80 ποπ ο. 16 γβ. 1,1. ὥρη; 5θὰ εχ Ἵςοἀά, ρ], 
ὥρη Ἰεροπάσπι οβί, εὖ αρία ἀϊοδξυγ: 2, Υαγα ηΐπὶ οατὰ σἰχαγιπὶ οὖ [οτὶ 

6856 βοϊεέ, οἱ εἴς.“ ΟΥ̓́, Ηργπι, οθ5, 16 γ5. 1. 1. Ρ. 128, 
Ν 

͵ Ἷ 
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σαν πἰο φυδϑὶ ἐν τομῶντι πήματι σταββοπιυν 39), Πεοίηάθ υθρο 

1,ϑ γβῖι859} γ. 80 ργορίογ νοοαθυλιηι αὖϑι, ρτορίον ἐϑέλαυσι ν. 89 
ἱπίογ [0008 ἱποχεγί 168. 4008 ἀἰοὶ!, τοῖα! Εαιϊάθην φὐἱ ἢ ἀ6 

5. νϑγϑί 8 5 ΘΗ ΓΙ, ῬΑΓΑΡ Γαϑὶ ᾶπι 84} } 8. ῬΤΟΟΒΒΙ18., ἀΙΔΙΗΥ 8 

ποη πιᾶρπο ἰδοῦ ἱπάΐσ γα ΑΡΟ πα οχ  βἐϊπιθηι. ἰδιηθη οἐΐαπὶ ἀϊ- 

Β6Γ 18 ἀδ ᾿εἷβ ργοπυπίίαθο. Εἰθηΐη Ἠδβίοάιβ ααὰπὶ ἀΐοογοῖ ἀλλ᾽ 

αὖϑι διακρινώμεϑα νεῖκος ἰϑείῃσι δίκαις, νοΥβαῖαβ 8} πθοθ886 οϑὲ 

ἴῃ οἰν ἰα165}), χὰ ΡΓΟΡΙΟΓ ΓΟΡῸΠΙ 5} {Π8π| πη 6] ογὰ ἀθ ολι8ἃ 50Ὰ 

ΒΡΘΓΆΓΕ μοββοὶ. Οὐοά οηΐπι ΗΘ ΓΒΔ ΠΠ18 52) αὖϑι ἀδ ἰοπιροτο ἰπ- 

ἘΟΓΡΓΟία ΙΓ . 9.40 ἀ6ν 516}}6. Βοσ] οἰ οἰ "΄, ὙΘΓΘΟΥ, απ ΘΧΘΙΙρ] 8 απὸ 

ΠΙΒ.ΠΠῚ 2. {Π|6 πὶ ὙΠ]ΡΆΓΘπὶ ἀἰοὶ!. ΟΟΠΙΡΡΌΒΑΓΟ ΡοΒβδῖ!, Νὰπι Ομ 18 

Ἠοιπουΐ Ἰοοΐβ. υδὲ αὖϑι βἶνο αὐτόϑι ἰπνθηΐαγ, αἰ Πρ Θμ ΟΣ ΘΧΟΙΙδ5- 

5315. ΠΏ] απὶ ἱπυ θηΐ, υδ] ἰἀ γοσα λα! απὶ ποὴ ΓΘΟί 5. ΘΧΒΙ οαΓούαΓ (6 
Ιοοο 58), Ουοά αυυπὶ ἰΐα 5[ξ., πἰ αἰ οπιΐπιιβ ἂν ΟΦ. πα Ὶ οοπι- 
πιθηΐο. (πὶ ὁχ ἐπθοροπίδο νυ. 91 Ηρϑίοάυπι βοϊ απ Ὑ γ ἶ886 αἰ π0 

Οτομοπιθπιπι 53) γϑηΐββο δἰδίὶ πηΐ ραγβιιδβὶς {ἰποῦὶβ ἱπν οπιουί, 
ΟἐΪ 8] ΠΟΒ 8] 16 58Π|08 6586, υ ἰρϑπι Ιοου. 4 Ηθδίοάυβ μα 6 

ΡΓΟμ απ τ! (οἵ. φιὰθ ἀ6 ργοοσδιηΐο [νυ]. σαντα ἰδ ἀἰχίπμβ Ρ. 20). 
ΔΙΉΡ]5. ἀ 6 Πἶγὶ ΠΟ Π ΡΟ586 ΟΟΠΟΘ ΔΒ. ΠΟῚ 68}. ΟἿἹ θ᾽ γί δι 

οἴδγαπιιβ. ἨΗδπι 8 γθγὸ Ἰοοΐ ἠιἀ οἴ θυ ορροπαπίαν αὶ ἰά4 785 ἀἱ- 

σΟγ6 πιαϊιπὲ, 400 ἔγαίθν Γγαΐγοπι μου α!θ μαΐθγπα ἀρ γα πανὶ 

-- οὐ τήνδε (φιδπι πιοάο ἰπβίσηϊν!!) δίκην ἐθέλουσι δικάσσαι 55) 

40) Ἰάοι 5επέϊιπί Ηδγπι, οοπ5. [μϑἢγβ. 1.1}, Ρ. 1237 Άδηκ. 11, Ρ. 12. 
50) 1... ». 3228, π..5. 
51) Ἰίδαυο Ηφβίοαιιβ ν. 621 βᾳ. βαίγοπι πὸὴ αἰκῖξς δὸ ἴρβα ἴῃ οἷν! - ἡ 

ἰαΐθ Αβογαθοσιπι, 6118 ΨΟΥΒΘυΘπ Ὸ., ογίμπαχιπι δυδγιπὶ δοθμ οοἶϊα- 
οὔδδο, 56 

νάσσατο δ᾽ ἄγχ᾽ “Ἑλικῶνος ὀϊξυρῇ ἐνὶ κώμῃ, 
"“Ἰσκρῃ, χεῖμα κακῇ, ϑέρει ἀργαλέῃ, οὐδέ ποτ᾽ ἐσϑλῇ. 

52) Τπ σοπ58. αοοίι!, 1.1. ρ. 14 ς σθπ8. 1,οἰἶγ8. Ρ. 128, 
88) ΟἹ. ΝΙίχβοι. Απη. δὰ Οἁ. 9, συ, 29.- -θ8, 
54) [)6 δοσθηζθυβ γουθόσγαπι ἐρχόμενον δ᾽, φυὶ (οοἰεἰϊποῖο (ρτδοῖ, 

Ρ. Υ) ἐγαυὰὶ βοσὶ ποὴ ἀθρερθδηὶ προφωδέως πιδρὶδίτο, οἵ, Μμείκο!!, 46 
. Θπιοηά, ἔμθορ, Ης8, Ρ. 152. Μαγίΐῃ. ϑ υ!ος, ναχῖδυ, ἴῃ Θ᾽ ρἢ, ἔγασα, ἰθοίε. 
ργδοῖ, Ρυ Ὺῦ δα. 

55) Νυ!ϊα σαυδα ᾿ρίέμν Ηδθυπϑηημδ 665, 6 ἢ γ5. 1.1. Ρ. 128 οοῦ- 
γοχὶϊ: οἱ τήνδε δίκην ἐϑέλουσι δίκασσαν, αυϊθδ πιαᾶϊα τεβροηβογθηί δᾶ, 
ἄυδο βεαυυπίατ: οὐδὲ ἴσασιν ὅσω πλέον κ. τ. λ. 

Ἅ 



. 
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-- υνὶ νεγθο ἐθέλειν ργδοίθγεπαί βὶρ πὶ Ποαιο ἰποϑὲ., βίου! Οὐ. γ, 
824. οἵ. ἰηἴγα ν. 282; εἰ γάρ τίς κ᾿ ἐϑέλῃ τὰ δίκαι᾽ ἀγορεύειν ἀθ 

᾿μὲβ ἐρβῖ58 ἠυἀίοίθιιβ., αἴψα πμηρτίπιῖβ γ. 900 βᾳ.: Ὦ βασιλεῖς, ὑμεῖς 

δὲ καταφράζεσϑε καὶ αὐτοὶ τήνδε δίκην 601]]. ο. ν. 271. 
τς Οἱ βοαυπηίυν γογβιβ 40 5{{.: 

ἤ γ » [ ἢ “ ᾽ 
νήπιοι, οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ πλέον ἥμισυ παντός, 

2 2 Γ᾿ , κι 23 , 5» οὐδ᾽ ὕσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ 
΄ ᾽ « κρύψαντες γὰρ ἔχουσι κ. τ. ἕἑ, 

4υὰπὶ ΡΓῸθ 6 ΘΧγ ποσί ηΐ ἰπἰουργοίθβ, αἰ Πρ  Θη 5. ΘΧΔ Πα πα ΐ βυπί. 

Ουοά οηΐπὶ γερο ἥογοβ υἱτὶ ἀοοιΐ Περὶ ΡΟΒ86 ΓΌΓΒΙ5 ποραη! 59), 

ἦλπι ΡΙυ άγ οι νυ. 42 54.: χρύψαντες κ- τ. ἕ. οχ ῥτίονίθι5 "6 πὸ 
ἀρίοβ 6886 ἠιάϊοαν!! (οἵ. 56ρ!. 5ᾶρ. οοπν. 157 οἀρ. 14 57) 60]]. ο. 
ουρίά. ἀΐν. 527 Β. οἀρ. 8). ουἱϊ γα οἷο ποπ Ροβδβιιπι ηΐη ἀΒ5 6 ΠΕ ΑΓ. 
Να]α Ηδβίοάο αἰ }Π1ὰ8. ἰποββο υἱάθίμ ἰπ ΟΡ θι15. πη] 6. οί 1518. 

αὐ δια] 08 6556 ἀΐοαὶ τοσθ5., πὶ ἀϊπι ἀΐα Πογθά 5. ματι, {πᾶ6 

ΟΧ υΓγ6 [υΐϊδβοὶ “Ῥοῦβαᾷθ, τηὰρὶ8 οὺπὶ θθαγὶ ροίἶ556. ἱσπογαγί πὶ, 

4υδπι ἰοίο ραϊγίπιοπίο ἱπἰ βίο δαιάϊοαϊο 58), φαλπινῖβ δ ροτ- 

ἐἰοπ6 ΘΟΠίΘΠ 5 ῬΓῸ ἐδ ΡΟΓΙΠῚ ΓαϊΟ ἢ θ 5 6 πιαϊνα δὲ βρη οάθ!ο 

γίνογα ἀοθυΐβθοῖι. Ναπηι 4608 πὶ ΟἸΐπι [Δ ΟΙ ΠΟΥ πὶ δοἰα }8 ἃΠΓΘὰ6 

νἱοῖαπι ἀθ πο σά556. Τιπὶ Βϑ απ Γαι 5 ῬΓΟΙΙ δι Θὰ 6. ΠΆΓΓΔΙΪΟ; 
4υ86. 4ιδη!οροῦο ἴῃ ἀπ γΟΥΒΌΠῚ 880 ἰ000 ἰπβοῦία 51}. ἃ θὰ 885 

β σπ  Ποανίπη58. Ὅ4π| ν᾽ ἀθαμλ8. ἡπηὶ ΓΟΓΓΘ. ΠΑΡΓΑΙΪΟ 7 ΠυΔ πὶ ΡῸΓ 

860 ΡοΘίδθ ΘΟμ51}10 ΘΟΙΠΊΟ 8551 πιᾶη] 6886 Υἱχ οἱ π6 Υἱχ αυΐϊάθπι π6- 

56) ΟἿ, Θοείε!. δὰ ν, 40. 1,θγβ, 1.1. Ρ. 324, ααὶ νυ. 40. 41 ἱπι- 
πιοσγῖὺο Θχριιποίῖβ ἀ6 βοαιθηςθιι 7δπὶ. τ ἔδοῖί, Πα ϊοατγα ἀοθεθαί, Μδοιπι 
βοπίϊυπί δγπι. σ6η5. ΘΟ οοίι], Ρ. 222 5βᾳ. σθηβ. 6 γβ. Ρ. 139. ἤδηκ. 1. 1. 
ΤΙ. ρ, 46. 

7) 51 οὐπὶ ᾿ος ῬΙυΐξατοιὶ Ιοο0 σοιηρδγδν θυ ἶβ ἔγαστηθηΐαπι Ησπῖρ οὶ 
Βιηγγηδοὶ, φυοὰ ᾿ἰσρίτγ ἀρ. βθιο]. ὅποπ, δὰ ν. 41 (οἵ. ἴμοζὺπακὶϊ 1106}. 
Ρ. 29 οἱ 71 84.), φαίη ῬΙυΐαγοῖαβ οοηγίνϊ αὐοίον Ηεγπιρρὶ ἀθ βερίθῃ 
δ ρ᾽ οπεῖθῈ8 Πἰθγαπι ἀπέθ σου ]οβ μδραστίξ, ἀιρ 18 ποπ ἀπ ἐτα 018, οἵ, Ηοΐπ- 

τῖοι, Ερίαι, Ρ. 6 δη. - 
58) Ὑν. 40. 41 Ξοπέβηίϊα δηΐπὶ ταλθὶ Γοΐθγοπαα 6556 υἱάἀθίυν δὰ γα 

{γϑῖι. «(πὶ αἰπιἀἰαία μογοαϊίδές Ρ] 5 ργορίον ἐπάϊοιι ἰπ᾽ αυἱίδίθπι γορουῦ- 
ἰανϊί. ποη δὰ ἰρβυπι Ηφβίοάυσπ ρϑιρογίογοπι ἱπᾶθ ἔδοίιπι απιοηαι6 οὐ Π- 
ἰοηίθμη. 
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ραγοιίβ, ὁϊα ἱπδέγιοία δὲ οοπιροβίία 5ἰξ, τ αἰ Ιβομαΐμ 5 νοὶ Τυνο- 
βίοπίο 7) {πὶ δδπὶ ἰοίδπι ἀϊαβοθιιαβίαγιπη 5ϑά {8} δοσορίαηι ἐδ τὶ 

ἀϊχι! 59). ἀββθηι γα ἀδθϑαμπιυβ, γὙοὶ 1 γβίο, αυΐ ἰποσπιθπὶ γατγία- 

ΓᾺΠῚ ΠΑΡΓΔΙΪΙΠ ΘΌΪ ΔΓ ἢ πιο] 6 ΠΟΟ 000 5005: Γι οἰδπι 6856 οχίβείς- 

πιαὶ 69). 

᾿Ηεβίοάπβ χφασπι Ργοπιοι οἱ [Γαῖα οἰΐαπι ἴῃθοςσ. νυ. 507---616 

ΘΠΆΓΓΑΥ ΓΙ , πῃ ΟρΡΘΡΙθι5 οἱ ἀΐθθιιβ 60 ποπηΐηθ ἀΐνογβα ἰγαάϊξ, αυοά, 

Ργοιπδέμοὶ ἰδοίπογα 4ιδίθπιβ δὰ ἱπηηιυΐαη πὶ ἢ Οπιΐπιιπὶ 50 ΓΕΘ πὶ 

γα] ποτὶ ΡΟ ββίπιυπι οἴει πθπ6 ᾿ρβὶυβ Ῥσγοπιθι οἱ ἔα υαΪα πὶ ἀαἴα 

οροτὰ ρογβοχυίίαν 61). Τίαααδ βιαϊπι ἰπ ρτίπῃῷ παγγαϊΐοπο ρῥτῖο- 
τη Ῥγοπιϑίμοὶ ἰγαιίθηι. 4π8ηὶ χ ἐμεοροπία Νδ ΟΠ θᾶπὶ [586 

ἀϊδείπιι5 62), ἀϊβογιΐαβ πὸπ ἀθοϊαγαῖ, βοὰ ἰγαΐιιπι δὰ Φουθπὶ παῦγαῦ 

ΟΠ θ 115. πη} ἃ πλᾶ]ὰ πη θεαί ΓΟ ΠΟΥ 586 (οἰΐαπὶ δοία 65. ΓΘ πιΟ- 

γἱ!, ἔκρυψε, Ζυρ 116 γ) ἴσποπι. Οὐ ρὲγ Ῥγοπιοί οι Γθοιρογαο 
αἀἰν᾽ πἴτιι5 ἀαϊαπι 6888 Ερ᾿ πη !6οὸ Ῥαπάογαπι, αυᾶ6 γαβ6 [αἴ 1 {π0- 

ἀαπι. 40 οπιηΐᾶ πιὰ ὑδ4ι6 δα ἰὰ ἐΘΠΡι18 σΟΠπ ΠΟΛ [Γ, ραΐο- 

[οῖο ἸΆθΟΓιπὶ ΠΙΟΓΒΟΓΙΠΊ416 πιΐβου 8 Θχί πὶ Ρᾶγαγοῖ. Ουοάδὶ 

ΘΔΠῚ ΠΑΓΓΑΙ ΟΠ Ἶ8 8.1Π|Π18 }} ΔΠΙΠῚ0 ΡΟΓΟΘΡ Π.8. Θα]ι θη) ποὸπ υἱά60." 

αυοπιοάο κἶο ποπ ροδίαπι, 564 ἀϊβ᾽ οοία ροθίαθ πη θη "Γὰ ἈΡΡΆΓΟΓΘ 

᾿ ἀϊοαπ!. Νδοοπαθρ δηΐπὶ ασμὶ μοπιΐπ 68 οἱΐπι δονΐ ον οπὶ δου Ποᾶ- 

τοηΐϊ, Ῥγοιηθίμοιβ σΆΤΉ6πὶ οἱ οβδα ἰ060 ΒΘΟΓΟΥΪ οἱ οββίθιβ ο Δ 6 

ἀἰβροβὶμβ Φόνυθπι ἱπάποοτγο βιυαεϊ!, αἱ πα δ ο ΡοΙία5 5[ βοτὰ ΕἸ ἴσ6- 
τοῖ. Οὐαὰ Ζυρίϊον γα ἰποθηβιιβ ποπιΐπΐθιι8 ἱσποιη βα  γαχὶ!, ἢ 

Ἶᾶπι σᾶγηΐβ ἱπιρί 15 ργαθγορίαθ πὸ ἰρ8ἰβ φυΐϊάθηι α}1ἃ οββϑὶ }}}}- 

ἰᾳ5 58), Αἰχιδ π ἴῃ γϑάμποιο᾽ ποπιΐπ 68 σοπίγα δον β γοϊαπίαϊ επι 

59) 1. 1. Ρ. 15 5644. 
60) 1.1. Ρ. 2324 5ᾳᾳ. - 

61) Νοη ἱρίίαγ δυάϊοπάυβ δδὲ ὑ οἊίοκ. τὴν. 76. Ρ. 9 5η4. 
62) ὙΥ 6 οΚ. ἰτ]ορ, Ρ. 77. π. 102 ποη σοοίθ Ῥγοπιβθέμοὶ ποπιίΐπο οἱ 

οπιΐπα ἰδ πίτπι βιρηἑ ἢ οαίδπι 6856 αἰχῖς ρυΐογοπι ἔγαυάθηι πθαπ6 οχ ἱποορο- 
εἶδ. τορϑίθπδπι {Π|8πὶ ΜΙ θοοπθαπι. οἵ. Ἀδηκ. 1.1, 11. ν. 16. Οδθβασ. σθη5. 
1,68 γβ. 1.1. ». 1015, ὙΥ εἶβκ. Ρεοπιοίϊι. ὑ. 347: ο... «ο΄ ἴπ οἴποὺ ΘΈ6|16 ἀδὺ 
Τάρννεσκο, 46 οἴἴθηθαΥ δυῇ ἀΐς ΜΓ Ποπν οὐ θἱπάσπρ ἀογ ΤΠ δοροπῖο ζὰ- 
τὶ ϊοκυν ἰδ... Οἵ, ουβὰ, πδτὶ ρΡ. 376 54ᾳη. 

68) ϑ΄1ο δϑθοὸ οοϊδϑύογ νἱάϊὶ Ἀδπκ. 1.1. Ἐγτγαὶ ἰσίίζυτ 1 6ἢγα. 1, 1, 
Ρ- 225. η. 7, αυἱ Βδϑο ἴπ ἀπαβ παγγαί ππουϊαβ ἀἰβρθβοῖΐ, ποαπθ Ὑϑγιιπ ἃ5- 

δΒοοιίυ8 οϑί Ἠρσπιδππ, ἀδ πιγίῃ. ἃπί. ν. ΧΥ͂ΠΠῚ, Οἵ, ΥΥ εἷδκ. Ῥσοπι. ρ. 860. 

ΓᾺ 

Ἄ 
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οἰππηὶ ἱπιρίοἰαιἷβ ρΡοθπα ᾿ἰθΘγαγθηϊα", [8 Τη8} πὶ ἱπιπλ 88 πὶ 6ϑὲ, 

φιυοὰ πα Ῥγοπιθίθιβ 4υΐάθπη ΔΊΟΥ ΓΘ ροίυϊ!, φαΐρρθ φυοὰ Δοοῦθα 

ον β. ἰγγβίοπ [ἃ Χο ἔπ 6β86ῖ, ὺἢ ποῦ! θ18 οἰΐαπι θΟΠπαπι 

6886 ΥἱἀοΓοΙαΓ, βίου! ῬΘΓΒΟ8. 60 πιπὸ βιιἀΐο 4υδβὶ Πα) 65 μα ξατ, 

4υὸ ρμϑοσαν ἡ, Ῥαπάογα δπὶπὶ οπιηΐπὶ ἀδθογιπὶ Ἰοποοίη 8. 51}}- 

ογπαία --- ἃ {πᾶ ρτίπιαθ Γοπιἶπ8 6 ῬῬΘΓΒΟπᾶμ,, βίσαί ἈΡΟΓΠ 5 ἐγ Ὁ 

ἵπ ἐπδοροπία., βιυδβιϊπογὶ γὙ6] γϑγθῖβ' τοῖς δ᾽ ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω 
καχὸν ᾧ κεν ἅπαντες τέρπωνται κατὰ ϑυμὸν ἑὸν κακὸν ἀμφαγα- 
πῶντες 588}}8 ἀδοΙαγαιιν 55) --- 40 ἘΡηπθῖ 60 τθοίρίταγ, απ 
ἃη θᾶ ΠΟΠιΐΪπ68 υἱχογίπὶ νόσφιν ἄτερ τε κακῶν καὶ ἄτερ χαλεποῖο 
πόνοιο νούσων τ᾽ ἀργαλέων, αἵτ' ἀνδράσι γῆρας 55) ἔδωκαν, [απ 
᾿ιῖ5. ΠἰΒΟ ΓΙ 8... ααΐθι18. ἱπιπ|}5518. Β' πλ}} [Δ 01} 6 πὶ ἃ γοὰθ δοία  ἰβ υἱ οὔτι πὶ 

᾿ΘΥ̓ΆΠΘΒΟΘΙΘ ΘΧ ἰρβίπβ ροοίαθ ἀδϑου ριΐοπα., {4πᾶ6 ρϑιο ρμοβ᾽ Ἰορὶ- 

ἴ0Γ., ΡΪᾶπο δρραγει 56), οΧίθι5. ἃ πη! θ γα ἀαΐι5 68ὲ ἥδ, αὐ γᾶ86 Γ6- 
εἰπογοίαγ ππἃ Βρ68; ΡΑπύογὰ οηΐπὶ πρόσϑεν.... ἐπέμβαλε πῶμα 

. πίϑοιο αἰγιόχου βουλῇσι “Ιιὸς γεφεληγερέταο 57), 1η (0 “Βρόπι 

64) Ετίδιπ μος ΥΥ̓ 6] οἰ. 1.1, ν.. 76 ἱπιπιουϊίο πορανϊί, οἵ. Ἀδπηκ. 1.1 
ΤΠ. Ρ. 18. Τπέθ!]οχοσγιπὸ ροοίδπι γϑίθγοβ, οἵ, ΟἸοπι. ΑἸοχαπᾶγ. βέσοπι. ΥἹ. 
Ρ. 142: Ἡσιύδου λέγοντος, Σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω κακὸν, ᾧ κεν 
ἅπαντες τέρπωνται" Εὐριπίδης ποιεῖ, ᾿Αντὶ γὰρ πυρὸς Πῦρ ἄλλο μεῖξον 
ἠδὲ δυσμαχώτερον Ἔβλαστον αἴ γυναῖκες, “Οείογιμη οἵ. ϑ6π6ο. ερ. 39 
ἢπ. : ,,»,ϑογυλιηὺ Ἰριίαν νοὶ ρίαίϊθαβ, ποῖ γαππίαγ, οὐ πιδ]ὰ 588, ᾳαοα πηᾶ- 
Ιογυπη αἱ (ἱπιιῆι 6βί, ἀπιδπί, "ἢ 

65) Ηδκπο οοὐΐοσυπι ἰδοἰΐοποπιὶ γῆρας ἜΣΕΙ Ε 6586 δἰίοτὶ κῆρας 

ἈΡΡᾶγΘσα τὶ υἱάθίυῦ οχ ὑουβῖθιιβ, 41 Ὸ8 Δα ΓΟδδ δοίβ ϊβ [6] } οἷα 5 46- 
βου δἱζατ, Ρ]δπα δἰ πα δι 118.114: Ὀοροθαπί νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ ΄ 
ὀϊξύος " οὐδέ τι δειλὸν γῆρας ἐπῆν κι τ. ὃ. οἵ. ν. 706 54ᾳ.: ἢτ᾽ ἄνδρα 
καὶ ἴφϑιμόν περ ἐόντα εὔει ἄτερ δαλοῦ καὶ ὠμῷ γήραϊ δῶκεν, Οοπέτα 
δοπίϊαπί ϑΐρομη. δὰ ἢ, νυ, οὐ [26 ἢ γβ8. 1. 1. Ρ. 229, πη, 10, ψεβγβιιβ 98, αυἱ 
βοαιδίατ : αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσι οοτία δὰ 86η- 
ἰδηΐίαπι {Πππδέγϑη ἄδιη ἂρ ϊβδῖπιθ δἀϑοσιρύιβ δύ οχ Οὐ, ΧΙΧ, 860, 

66) ΟἿ, Άδηκ. 1. 1. Π᾿. ρ. 32 54ᾳ. Αἴᾳαθ Ηοπιοσιβ Οἀ, ΧΥ, 407. 408: 
πείνη δ᾽ οὔποτε δῆμον ἐρέρχεται, οὐδέ τις ἄλλη 
νοῦσος ἐπὶ στυγερὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσιν, 

Αἰζαπιθη οοπβίδαμηγ, δἰΐϑιη 510 Βα πίϊγὶ, ΒῈ]ίδθ δυχϑδθ δοίδὐ 8 ΓΔ θα] ὰλη 
οπὶ Ῥχοιηθίῃϑα ργἰπιϊίιβ ποῖ Ομ Θβῖδβα, 1ΐδ πιὸ ροϑέδ οοπιπιΐββιισαθ γ6- 

βιϊ σα ποὸπ ῥσουβιβ ἀο᾽ανογὶί, ΟἿ, ΥΥ εἰβίς, Ῥσγοπιδίῃ. ρ. 877 βα. 
67) Θυδιηνὶβ δ πο γϑυβαπὶ τοι ποπάτπι 6886 ΟΘΠ568Π), 46 πὶ ΘΧ 

δυοίογίίαίς ΡΙ]αἰδτοιὶ (οἵ, ΟοΠ50]. Ρ. 105) οἰΐδπι Ἀδηκὶμβ 1, Ρ. 7 οἱ ϑρομη. 
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ἔθ πιαϊα ἱπῸ α88Π| ΠῸΠ ΠΙΪΓΑ ἢ ῸΓ., 4] βῖη6 8 }}8 Π6 ΒΡ αι]- 

ἄπ σοσ τὶ ἃ ἀγαθοὶβ ρούα856 τορυΐανοτί!. Νδηι, αἱ ΤΟΝ νογθὰ . 
πιϑὰ [δοίαπι. δι Γοὰδ ΠΟΠΐπΠ 65 δοίδ β .. ΒΘ ουγΓὶ ϑυθυβι8Β ΠΟΙ Π6Β. 

560 δάνογβιιβ ἄ605 τὸπὶ αἰ ΠΟΙ Εἰ πιᾶπι 586 οὶ δγαηῖ. οἱ {15 πὸ 

γοῖο αυΐϊάδηι Ορι8 δββοι. β'ρά ἰξογαπι ουγβαηὶ ρΡΔα α απ ἱπ ἢ} 9 6ἃ- 

ΤῸ ΠΟΌΘΒ86 6ϑὲ δἴπ6 Ἰοπϑ α5 ΓΟΒΡ ΟἰΆΠΙΙΒ. πὸ πη ἃ. (86 8118 

ἐπίογργοιθυβ ἱποοπάϊα οἱ για ἴῃ ἐνΐβ Ὑογβίθ 8. 4805 μι 0 δ ηδτ- 

ΤΆΥΪΠΙΠ5.. ἰπΠ6 586 Υἱβὰ Β0ΠῚ., πἰπὶβ σοπιπιοδ ΘΟποοχίββο ἀϊοαπια. 

Νοπάιππι δπὶπι χαράν πλι5 αἰ ΠΠ οὐ] τα 65. φαΐθὰβ νυ. Θ0 --- δ 

γίτὶς ἀοοιίβ ἱπιροάϊγί νἰδὶ βαηὶ, Νὰπι {υαππὶ πα ἰΐ βοίαπι, «αὶ αἰ 
ἄδαονο Ῥαπέογαπι ΘΧΌΓΠΆΓΟ ἢ θα πίιγΓ, δου β ἱπιρ γα γαῖα -[δοίδηϊ, 

Βοὰ οἴΐαπι 8} δοοθάαπι ἀξπ6 οαγαθ ΟΥΠδἐ 5416 ΡΆΓΓΘπὶ δἰ δὲ νἱπ- 

ἀϊοοπι, βἰπιρ! οἴογοιι Ἠοπιοσὶ ται οποπὶ ἀδβίἀδγαγιηΐ, οχ 488 {558 

σποπιοάο οἴεοία οββοηξ, ἰἰβάθπι ἴθγθ υθυθῖβ. ααΐθαβ. [006 "Δ ῈΓ, 

δἀϊοοπήσπι δγὰΐ. [1ἀπ|6 ᾿Θγβίυβ 58) οχ ργδθοθρία ἀἰνουβαγιηι 

τοοοπβίοπιπι ορίπίοπε υὐ. 69 -- 32. ποη οὐυβάοπι ροοίαθ 6888, 
οὐι5 δββοπὶ νυ. θ60---αϑ,, 5ιδὶ ρογβιιαβὶξ, αἱ2 4πᾶ6. πιΐπβ 60Π- 

στιὰ ἀδργο θη ἀογθηΐαγ., ΠῸΠ (ιᾶπι Ορ πα οοπροποηία, 564 υἱ 

πΘΟοββαγίδθ ΟἰβογοραπἝ δα βίρπα Οἱ γῸ οἰϊογοηία 6586 οχἰ δε μπηαγοῖ. 

Οομίγα Βαηκίιϊβ 59) πἰπιία φυδάδμι το] σίοπο ἱπιροάϊι8. πὸ δὰ (μἷ- 

ἄθπι. 4υᾶδ τΐγαθ  Πὰ πα ἢ] πὶ ΡΓΟΓΒῚΒ πα ρθαηΐ, ἴῃ 410 δοαιίΐίθβοδϑ, 

Ἐχρ] ]σαίαπι. οὐποπάσπαα ἰοοονο ἐγ θαπά ἃ 6586 οοηβοῖ. ΝῸΒ πἰγὸ- 

486 Υἱρὸ οἱ [Δ ΠΟ 5 οἱ αἰ ΠΟ ἰογο 5 πιρἀΐαπι φυαπάαπι νἱὰπι ἴθ πο- 

᾿ΐπλι5.. ουΐ 6 [γϑν 1 [αὶ [ἃ ἰρβυια,, αιοά ἴῃ πιράϊο γογβοίυγ, πὸη 

οδ. ΟἿΓ ΒΘ ΠΔΠΉΙ8.. 

1.1..». 18 τοϊδοογαπέ, πϑύμεθ ἐπιπηθΠΊΟΥ δἰπὶ ψ. θῦ., ἐδιηθη [αἰιγοῖο (. 1, 
Ῥ.. 32Ὁ 54.) ποηπαθδπι οοποθᾶο, νυ. 90 βη. αἰΐθπᾶπι μιΐς ἴσοὸ σοηίϊποτὶ 

παυταιππουΐαπι, ΄αοθηηοᾶο σοπέγα νοϊῃπίαεοπι ]ονἱβ πιί ἤρα παν 6 15. ἐπι- 
Ρούεμπίϊα πιαϊοταμπι Ὀαΐοτυα δάνοπεγιῖ, Νδπι 7υρίΐον, φαοᾶ προτὶ ἰπ- 
δοπΐππι οορσηξίιπι ἑθποθδί, μα Ὸ Ρ ΟΕ 55] πη πὶ 5018 ϑδῦ, οἵ π6 ῬΥΌσΒα5 δὰ ἀ6- 

ΒΡΘΓΔΙΪΟΠΕπὶ 8 σ ΓΘ ΟΣ 65 ΒΌΤΊ8πΠ8, ΒΡ Ὶι, 4186 ἴαπι Βοηυπι (πᾶιῃ ἀς βρεῖ 

γὙδηϊίδία αυδδὶ ἀ6 τ28]0 ποὸη σορ᾽ζδηάιπι 6βί) μου θιι8 πϑοθββασίυπι Τα οία 

ογαί, ἱπ Ῥοίοβίδϊο δοπιίπιπι γοϊἱπαπθπάδμι οαγαυῖξ, οἵ, Βαϊίπι, ΜΎ ΜΟΙ. 1. 
Ρ. 89 54. 

68) 1.1. ν. 3237. η. 8. 
69) |..1, ΕἸ, Ρ. 18 54η. 
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Ετοαΐπι δο᾽θοῖα ἰδία ἃ] ΓΟ Υἶπ5 ΤΘοθπβίοπίβ ορί ποπθ., 4π88 Β0Ὸ 

ἴοοο Γοθβ ΘΧρ  οαπα 5. ταΠὶ ἱπεχρ] ο ΠΟΥ 6858 Υἱὰοίαγ, ἀπαπὶ 

πε υπππη οἷο, π᾿ 400 ποῖ β'πθ οαιιβᾶ Οὐ δπάδιμιγ., ποίδυ ουὶ πὶ γὙθγ- 

. ϑ0πὶ ππάροοξοροβίπι μη. ΡΓίπηα πὴ Θηΐπι Ὑ]οαΠῈ8. 486 [π|55118. 

οβ8!, [δοίββα ἐγαύίμιγ. ἢεῖπάθ συοσοὸ δΙΐποῦνα Ῥαπάύογαπι οἰησὶ 

ογπαίσιθ; βοἃ πββογαὶ δυρίνον “ϑήνην ἔργα διδασκῆσαι, πο- 
λυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν. Ἀδηκία5 79) ἰσίταν ἤόνοπι ρυ αὶ 5υ- 

πιδ8 Γαὶ ᾿πἰδηϊιπιὶ Θχοιβασίὶ ἀδῦθγα, ααοὰ γϑβὶϊπιθπίοσιπι ἱπηπιθ- 

ΒΊΟΥ ἔπ γ᾿. οαἱ πιοΙπογίαθ ᾿αρϑεΐ Μίποσνα, απο αυδηϊᾶ γ65 οβϑοὶ 

ἴρ88 πη} ΠΟ. Τη 6 15 Ροίαἰβοὶ βοη γο, Βροπῖς Ὀθυΐδπι υϑποῦῖ!. 5'6ἀ 

δὰ πὶ [ἀσΘΕ 8 4ππὶ γϑΡ 5 Θχοορί αϊα 6888 Ὑἱάθη!γΓ, [π|π|Ὸ 

εὐ ἀθπι πᾶθο αι} 10 Φον 8 ποα]! ροπιίαθ ογί πεΐπο ἰἰὰ ΧΡ οΓὶ ΡΟ850 

Ἔχίβεϊπηο., αἱ οἰΐαπι αἰτοσὶ αἠ Πα] αι, ἀιᾶπὶ ἴῃ ν. θ9 54. ἱπθβδ8 

ϊοθ.. βίη} Βα ΟΟΌΓΓαΠ5. Οὰὸ δηΐπὶ Ρδοῖο ἰπ Ῥοοῖαθ ΟΟΠΒΙ ἐπ πὶ 

ἀυδάγαγα ροϊαβί, δᾶπι πη} 6 τιπὶ ᾿αι 6πὶ ΟΟΠΗ ΘΙ ΟΥΑΓΙ, (πὰ ἐαχιτὶ- 

068 6586 50] σαπὶ ἡ ΜΠΠΪ ᾳυϊάθπι Ἠδβίοάιιβ ἤοὺ ἰοθῸ πὸπ ἴα ἃὉ 
τα οἵ βίπάΐο αἰ ἰθπιβ 6556 νἱάθμιγ, υἱ νἱεἶα νἰγίαοβίμιθ Ραπάογαθ 

ΔΘΩῸ0 δηΐπιο ροπβίἐοϊ ἴα πυογοῖ, Ἰαπμπιηπμιοάο δηΐηὶ ἐδ - 
υγοα Θᾶπι ἀοοοτὶ ἑδχοπάΐ ἀϑῦπι ἢ Νίπεγνα, χυοὰ γϑβίθβ διηῦῖ-᾿ 
[1056 ΟΥπδίδθ δά δυσοπάδπι ἱπᾶποπὶ Ιου θπῖαο πια  Θγου ἀστὰπὶ ἴοΓ- 

ΠΙ8 πὶ ἀΘβἐἰ ΠΔ ἢ, Χ ἰρβὸ ν. 72 ἂρραγοῖ., 480 δπιὶ ἀθα Ῥαπάογαπι 
Θ᾽ αβπιοαϊ γϑϑε 8 ΘΧΟΓΠάΓ ἀἰοί!πτ. Οτ86 51 Γϑοῖα ἀἰβριυίαν ΓἾ Πιι18. 

ἀδ αἰτίαβαι ὙΟΓθαβ ἢ 6 βαϊβ οοπβίαθ !. δαπὶ ἀυυπὶ ᾿ρ8ὰ Ὑ 6ηῚ8 

Ραπάοτγαπι γοπιιβίδηι σταίη 16 Υἱγίβ γοάάογο [8588 51}. ἀγα δθ- 
Ριμιο. Ηοτγδο βροηίο 15 Ἰθποοίμ 8 οᾶπὶ Β ΟΓΠπαπἢ., 40 1}}5 πη] 16- 

γἰβ υϑηυβίαβ Ἀπ} ἘΠ οατὶ Β016ῖ. [π 400 ἀθ88, υᾶδ νἱοαγίαθ Ὑ6Π6, 

Τἰβ ΠΙ ΠΟΥα δ ͵ 886 ἀἰοιιπίαγ, 60 δ Π π8 Γογίπιιβ. χαρά οὐ Ομ τἶ 68 

ὙΈΠΟΥ5 τοὐπὶ βῖγα 8 ὈΓΘἀιμι 8016 πη 6578) οἱ [αγα ματα ἱπάποιπ- ᾿ 

70) 1.1. Ὁ. 19. 
711) Οἵ. Ηοι. Οἀ. ὃ, 864. Οατηι. Ογρυ. ἔν. Τ|. Ρ. 12 Ῥηιεηίζ. 

εἵματα μὲν χροίας τότε αἱ Χαριτές τε καὶ Ὧραι 

ποίησαν καὶ ἔβαψαν ἐν ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσεν, 
οἷα φέρουσ᾽ ὧραι, ἔν τε κρόκῳ ἔν θ᾽ ὑακένϑῳ 
ἔν τε ἴω ϑαλέϑοντι ῥόδου τ᾽ ἐνὶ ἄνϑεϊ καλῷ 
ἡδεὶ νεκταρέῳ ἔν τ᾿ ἀμβροσίαις καλύκεσσιν 

͵ 
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ἴὰγ παπιΐπᾶ. υἱ Ῥαπάοταθ ποπιθη βοίίε δχρ! οθίαν 72). Ἐπίαπι 
ν. 76 κιἰπὶ 73) βασμπὶ Ἰοοῦμι ἴθπογο υἱἀθίιγι Οὐὰπὶ δηΐπι ἱπ ἔπ 60- 
σοπία Νίπογνα οἰμπ θη Οὐ] ὰπὶ πα] οὶ ἰρβα ἱπάυαι 73), κἷο Θᾶπι 
σΟΥΟ ΠΑΓΓΑ Οἢ 8 5. ΠΠ πάἀῖποπὶ., ΦυΔπΥ 8 ἢοο σοὺ Ῥαπάογδο πο- 

θη ἢΠΠ δι γαπάτιπὶ 6ββοῖ, ροοία βογναυΐξ, τ Μποσνα οὐ αἱ [πὶ 

8} 4118 ἀθαθὺβ ἱπάπ!ο 4ιαβὶ Οχ γΓοπηᾶπὶ πιᾶπαπὶ ἱπιροπαὶ. 9ᾶπι Ὑ6ΓῸ 

δα οαπ Εἰ Ομ] α πὶ Ὑ θη πλ8.9. οὐἱΪ ἰρ86 4Ζυοαι86 ἃ σ,ΑΥΪΟΓΘ πι6- ΠΛ 

ἀϊοῖπα τοιηθάϊιπι ροἰθηή πὶ 6586 ΘΘη860. ὙοΓβι 6] οπὶπὶ Ὑοοἷβ 

ἀοπιπὶ Ὑυϊοᾶπο 79) ἱπηροβίμαπη δβὲ. υϑῦβιὶ 70 νϑγὸ ἰά γοῦστο 
ἐγ δαΐταγ. Ῥτοου] 576) χυΐάριη, οὐἱ Γοοθπιοτὶβ δοίαιίβ υἱγὶ ἀοοιὶ 77) 
ἈΒΒΘΗ ΓΟ 5016η|, ὙὨ]οαπὶ αὐδὴν οἱ φωνὴν ΜδτουΓΙΪ ἄοπα ἱπίεγργο- 
ἰαῖ5 δβϑὲ ἀΐνοτβα, ιἱ αὐδῇ πἰμ}} 51} πἰβὶ υοχ ππιᾶπᾶ, φωνὴ γ6ΓῸ 
ἀϊοοπάϊ βυδάα. 86 4ιππὶ ογαιοπΐ5 οἢ Π ἀἰ αί πὶ 0 Μογοαγίο ἀα- 
ἴαπι [λπὶ ἀηΐθᾶ ΟΠ ΘΠ ογανἷἐ ροοία ν. 78. (ψεύδεά 8’ αἱμυλίους 
τε λόγους), ἴχπὶ 605 γΟΥΡΟΓαΠπι δὶ σ αἰ Πα. 4005 11} ἱπίεγρ γαῖ θ8 

ΔΙΏΡΙ ΘΟ ΠΤ. ΘΧΘΙΉΡ]18 που ᾳυαπι ἐποῦὶ Ροβϑαπὶ. Οἵ. Ἠοπι. 

1]. ο» 111. υδὶ Υἱτὶ οαπογο (φων»}} ἴδγὰβ ἀρίσϑγθ οοπδηΐαγ; Ὁ. μὲ, 
86, δὶ 50γ}146 νοχ οἀπίπὰ (φωνὴ σκύλακος) ἐγ δαΐίαγ; 1. α; 229. 

871, υνὲ αὐδὴ Ἰαυάανιγ οαπίογιπι ΟΥΑΙ ΟΓΠΙ 416 Ὑχ οἱ ογαῖίο. αἱ 

ἄνϑεσι ναρκίσσου καλίῤῥου" τοῖ᾿ ᾿Αφροδίτη 
ὥραις παντοίαις τεϑυωμένα εἵματα ἕστο. 

ΟΕ, ἔγ, ΤῊ, 1,1. Ῥᾶπυδβ, ἔν. ΧΥ͂Ι. ρ,, 95. Ἠογαί. Οἀ. 1, 80. Ῥαδυβδη. Υ, 
11, 8. 

72) ΟἿ, Ιβϑῖοσ, Θυδοβέ. Ἠβεϊοά. Ρ. 45. 56. Γμοθοοκ. Αρ!ν Ρ. 870, 
ΡΙΪΐὰΒ ΧΧΧΥῚΙ, 4, 5 ἀς Ῥμίάϊδε ορϑῦθ φυοάδιι βἷο: ,,ἴπ θαβὶ δυΐθπι 

φυοὰ οδοἰδίμππι οδέ (Ρδηάοσαβ σαπθδὶπ Δρρδ.]Δπ0) 411 βαπί αβίδηϊο ἈΧ 
Πυπηθγο. ὙἹοίοτῖα ργδοοῖριϊο πιδιμοσδὈῖ, ρδυῖεὶ πυϊγδηίαν οὔ βουρϑηΐθμι. ς 
ΝΌΡΟΥ γὰβ γαρογίιπι δύ ποίβὈϊ]θ, οἱϊ ἱπιᾶρῸ δ᾽ Π}}}} πιὰ Ἶπ8 δαἀρϊοία 
εβδί. Οἵ, Ε, Θουμαγά, Εἰ δβίρεάδηκοη δὴ ὙΠΟ  πιαππ, Βουὶὶπ 1841, 
Ρ- 584. 

78) Ὀοπίγα ἀϊβραίαί ὙΥ͂ εἰβικ. Ῥυοπιθίῃ. ρ. 381. δπη, 9. 
74) τ εοἰΐαπι (μθος. ν. 585 54. αἰ κόσμῳ ἀγαλλομένην γλαυκώπιδος 

δἀπιίγαγὶ αἀἰοαπίιγ, Οθέθγαπι οαπὶ ΒῸῸ ἜΕ ἴοοὸ δρίθ σοιρδγεβ 1]. γ, 
154. 54. 

75) Οἷ, Ποπι. 1]. ς, 419. 
76) ΟἿ. δὰ νν. 61.77.79. 
71) ει οοίι!. δὰ ν, 79, Οδοβασ σθηβ. 16 ἢ γ8. 1.1 ρ. 101 ἤπ, 

ΥΥ εἶδκ. Ῥχοπιδίῃ. ρρ. 362. 383. - 
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ταοΘαπι ΘΓΘθΘΓΓίπιπὶ Θρ οἱ αὐδήεις ἀϑιπι. ΝΘΩ6 πιαρὶβ ἰρβῖι8 
Ἠδβίοάϊ υδι1 γυθθόγαηι ἰδία Αἰ γα ία σοι ρτοθαίαγ; οἵ. ᾿μϑορ; 
829 5ᾳ.: φωναὶ δ᾽ ἐν πάσῃσιν ἔσαν δεινῇς κεφαλῇσι παντοίην ὄπ᾽ 
ἰεῖσαι ἀϑέσφατον" ἄλλοτε μὲν γὰρ φϑέγγονθ᾽, ὥςτε ϑεοῖσι συν-- 
ἔεμεν, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε ταΐίρου ἐριβρύχεω, μένος ἀσχέτου, ὄσσαν 
ἀγαύρου, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε λέοντος χ. τ. ἑ, ἰϑϊ4. ΘΒ ἀδογιμι οἱ σίραπ- 
ἵππὶ βίσπα σοπἤογθη πὶ ΟΠ Γ ἀἰοί μι φωνή ; οἵ. βου, 580 5ᾳ.: 

πᾶσα δὲ Μυρμιδόνων τε πόλις κλειτή τ᾽ Ἰαωλχὸς, “ἄρνη τ᾽ ἠδ᾽ 
“Ἑλίκη “νϑειά τε ποιήεσσα φωνῇ ὕπ᾽ ἀμφοτέρων (ἰ. 6. Ηετοι 8. 
Ὀγοπίψαις ρυρπαπίϊαπι: οἸαπιογ6) μεγάλ᾽ ἴαχον. Οοπίγα Νυβαγιπι 
ἀϊοεπάϊ 5υδάα ἰπεος. 89: τῶν δ᾽ ἀκάματος ῥέει αὐδὴ ἐκ στομάτων 
ἡδεῖα. Ῥταδίογθα οἵ. Ὀροτ. 450: γεράνου φωνήν: τποορ. 96 54.: 

, ὃ δ᾽ ὄλβιος, ὅντινα ἸΠοῦσαι φίλωνται " γλυκερή οἵ ἀπὸ στόματος 
δέει αὐδή. ἰθϊ4.. 81 54ᾳ.: ἐνέπνευσαν δέ μοι αὐδὴν ϑείην, ὡς 
κλείοιμι τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα. Ἰίαφαα, φαΐρρα «αΐ σππὶ 
Ἀαπκίο οὐυβπιοάϊ παγγαπαάϊ ἀἰνογβί τα οπι [ΟΥΤΘ ΠΘΙ]Ι ΘΠ, ὙΘΓΒΙΠΙ 

79 εἰϊοϊοπάπιπι ν6] δὰ ἱρβίιιβ Αδηκὶΐ θη θη πὶ οοΥγ ὁπ 6886 

ΟΘΠ860 5ἷ0: 

τεῦξε 4΄:ὸς βουλαῖς" ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖκα, κι τ. ἕ. 

8. 3. 8)ὲ δεέδέϊτιπμν ἔδϑεα (νυν, 08-- 208). 

50 ἰσίθυν πηὰϊὰ ΡῬγομιο ϑὶ οοπ θπεῖο ραπΐΐα, αἱ ᾽αΓ ρορίᾶ ρΓδ6- 

ἀϊοοῖ; οὕτως οὔτι πη ἔστι Διὸς νόον ἐξαλέασϑαι. ϑ6ἀ Ηρδίοάι, 

4υΐ ΠοΟ Ιοοὺ τοπὶ 8}|85ἴπ|6 γαροίθγο οἱ, οοπάϊ ἶο πυπιὰπὰ φαοπιοάο 

ἀϊν᾽πί 8 οὐ δὲ} 86 ηβί μι 4 6 ἱπ σὰ η 0 ΠιΒΟΥΓΙ Πιπὶ.. 46 πὶ 40] 6Πιιβ 

ὨΘ4ῸΘ ΒΟΒΒΙΠῚ115 τοδδιβατο, βἰαϊαπι ΔὈϊεγ ., ΘΧΡ]ΙΟαΓΘ ἴῃ ἀπἰπιῦ 

μια οι, 4ιῸ ΓΓαΐγοπι οου ογοπὶ ἔαοία! οὐ οι ββίπιιπι ἀ8 Βογὶ 8 βιᾶ, 

Ἶᾶπι ΔΙ ἐθγᾶπι [ἢ] πὶ Θπάγγαὶ δοίδίιπι, 48 ΓΟΒ Βυπιαπᾶδ ΡΓΟΡΙ ΟΣ 

πη πὶ ἱρβογιιπὶ ΟΠ ΐ πα πὶ ΟΠ ΘΠ ΟΠ 6 Πὶ ΒΘ ΠΊΡΘΓ ἴῃ ροἤογοπι ἸΟΟΠ πὶ 

80 7ονε γϑάδοιδο ρυ]ο ογγίπιθ {ΠΠ 5 Ἐ ΓΑ ΙΓ. 
Ουὺπι γ ΓΟ ροοία δοίδιιμι ἴθ] πὶ ἿΡ56. ΠῸΠ ἱπ θυ ογΘ ΠΘΧιΙ 

οὐπὶ θυ] Ῥτοπιθῖμθα σοι χογὶξ, β6ἀ γαῖ ναπι [Δπιῆπι., ΘΧ 4πἃ 

Ὁ]10 ἱπ 8010 γεγβαγὶ υἱάθθαΐαγ.,, βθοιίιβ δὶ}, δἰΐαπὶ ποὸβ οπιπὶ ἀΐ- 

γογβᾶ οοπηθοίοπαϊ βιιάϊο 78) βιιρογβοά ει πιιβ. Ταπιιπιπιοάο υἱ 

78) Ουρίάϊυ5 ἰρίταν ἀϊκριίας Ηδηκ. . 1. 11. Ρ. 32, 



84 ΡΒΟΙΕΟΘΟΟΜΕ ΝΑ, ᾿ 

οχίθγπμᾶηι δοηξθη Ἕαο οἱ ἐγαπβί!β ΓΟΥΙΔΠῚ ΟΧΟΠΊΡ]Ο {ΠΠ 5} Ὁ ἸΏ 8. 
παπο ἰαιν αθίπνβ ΧΟπορ άπἰβ. ἘΠΘΑΙ ΟΟΤΓαπι ΡΥ ΠΟΙ ῚΒ. ὙΘΥΒΊΠῚ: 

χω Ύ , .»} ᾿ , 
Νῦν οὖν τ᾽ ἄλλον ἔπειμι λόγον, δείξω δὲ κέλευϑον 

(αρ. Το. 1.. 8, 36). ΟΥ̓́, βἰ πη! α ἀρ. Δ ΘΙ οκοσ. ογοὶ. 6ρ. ῥ. 818. 
γογαμ Ιοπρο ΕἰΓΠ ΟΠ οσθὴν ΘΧρ] σαί πὶ ̓ αοὲ ὙΟΓΒιΒ.,. 4 

βια πη ΒΕ ΒΘΉ ΠΝ ΕΓῚ 
» 

ὡς δμόϑεν γεγάασι ϑεοὶ ϑνητοί τ᾽ ἄνϑρωποι. 

Ῥυΐπαιιπι οαΐπι ᾿ππὸ ὙΘΓΒΊΠΗ Οἴπ οἶδ, {πᾶ6 Ῥταρυθάππι, ΠΟ 6 γ6ΓῸ 

ΟἾΠῚ οἷ Ὑογθ β., φαΐθι8. ὀχοῖρίθαγ. Ομ προ πππι 6588 ἴρ50 ὙοΓθὶ 

γεγίασι ἰορογο ρμουίοοίο ἱπάσατὶ υἱάοίιγ, ἰἄψαι οὐπὶ (ἀοοι}- 

᾿ϊηρίο 79) Ηονμαπηι5 39) οἹἵπι ἀρσπονῖς. 56] φαππι γΥἱγὶ ἀοοι ββπιΐ 
ἰάθη ν. 10. ταπποο 4}) 60 ροοία Δ μολβδα θυϊάγοηὶ, 

41 γατία Ομ ππὶ ΘΌΠΟΙα ΟΧ 8686 ΡΓΟΟΓΘΆ556 ἰδ πὶ {ΠΠ|08 

ΛΠ Γαγοίγ 608... οἱ ΒΟ πε 6 ᾿ᾶθ6 0 ὙΟΓΡᾺ: 

Αρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων 
᾽ ’ , 2 ’ " ἢ 2» " 

ἀϑάνατοι ποίησαν Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες . 

βίαι πὶ ΟἸ]οΟ αι ογοηίαγ, αοί οβὶ. τὸ ΠΟΘΙ ΠΙ σ 5. ̓ πὸ ὙΘΡΒα πὶ 

ῬΙΓΟΓΒῈΒ ο᾽ΐσογοι, ΗΘΥΠΙ ΠΠ5 γΘΓῸ δ ροβὲ ν. 102 γοϊοσαγοῖ, αὶ 

δι ἀἰΐοηο ἰοῦ πὸ ἃ}} ἱπίοΡο]αίοσγο αυϊάθηι ἱπίγιιβιιβ 6586. υἱάθ- 

τοῖαν. οβίχιαι γθγοὸ μι γβὶιβ 31) οαπάθηι νθγϑιιη γοὶ αἰΐαπάθ 

ἀδβιιρθιὴ γ] ΟΧ ᾿τγου γθ Ἶ}  βοπιοηξα ἀπὸ ΠΧ ΘῖΓῸ ΡΟ} 8. 

τ οοἶτο Ὑἱάθγθιιγ., ἱπροῦ!α. πε αΐαπι πιο ἱπίγανίαβο ΤΟ 6 58Ὲ8 

65}. (πιο ἱπιν οῦβιι βο θη ἱποϑβοὶ γένος ενςἤ γεγάασι) εἰ ἀνθρώ- 

πων (--- ἄνϑρωποι), ἨδΓιπαηπι5, ἀἰβριυ απ ΐ5. [6 γβίαπαθ οθη- 

ΒΟΓ, ΒΘΠ ΟΠ ΔΙ 50} ὈΓΌΓΒι8 Τοϊγδοίαν!! οἱ νυν. 100 --Ξ 108 ὃχ 

ΑἰΤὰ ΡΟ ΘΠ" 5. ΓΟΌΘΠΒΙΟΠ6, ΘΧχ ἃ] Δ ρῬγοίδοίοβ 6586 ΘΘηβ.}} ὙΘΓΒΊΙβ, 

4πἰ δοψαππίιν 83), Βρὰ ποβοῖο, ἀπ πᾶὸ ἀποίπ6 πιδοιῖπα ἴα ο 1} 6 
ΟΆΓΟΙΟ ΒΟΒΒΙΠΙ5., 

, 19) 1.1. δ μι. ν, οἵ, ἤδηκ. 1.1. 10 Ρ. 12, τῷ Νίδὶ [οσίθ οομηπιοῖθ 
Βουΐθοτο πανὶ : Ὡς ὁμόϑεν γεγάασι κ. τ. ἕ. 

80) [πὶ οϑπς, αοοί!, ρΡ. 224 κα. 
81) 1.1.» 380... ͵ 
82) 1.1, ρ». 180, 

᾿ 
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Ρειηυπι δηΐπι δμόϑεν γεγάασι ϑεοὶ ϑνητοί τ᾽ ἄνϑρωποι ποῃ 
ἵνα ἱπι6 Πρ πάθην δὲ, αὐ ΠΟΥ 8165 ἀθόγιηι {ΠΠῚ ἀἰοὶ ν᾿ ἀδαημαγ, βοὰ 
βἰσηϊοα!, 8}0 ᾿ΙΒά δ πὶ ἐΘΠΙΡΟΤ πὶ ΓΟΓΙΠΊαΠ6 ἰη 118. οτἱόβ 6886 ἀ608 

μοπιΐποβαιο 33), οι ββίπηθ οπΐπι ᾿γοΐδββιιβ δδὲ Ὁ. ΜΠΘΙ]ΟΓιβ: 

δ 16 ΟδΥΓΟΓ 418. ἀπίαηρβ!ο5. ἀπο ουνὶρ δι ἀθηκθη, σἷηρ βοίοπ 
ἀδδβυνοσοπ πἰο!ξ., υγο}} πιὰπ 816 πᾷ ἄθπι θ6βιθιιοπάθη ὙΥ δ Ζα- 
βία τι ὁπρ' ὙΠΟ οα τἀπὶ ἀδά τοι τὰ ΓΙ αἱἷν δισ οἴαβϑε παῖ; 

ἀαιιογ τι θοἰιθπἸαπὰ νγ0}}} πί οἰποι Οὐ] 18. οἷπ 68. ΔηΓὰ ΠΡ 5]056η, 

ἀτδρτϊμηἸΙομοαὶ ἀοίίοβ σοκαππὶ [αὶ “( 83). Ποΐπάθ νϑτὸ Π]πά 
ποίησαν ΠῸΠ ΒΌΠΑΓΕ ΥἹάΘΕΙΓ .. ΟΓΘΆΓΙη “΄, δο, ἰὰ αἰ ργίπιαπι 

Πηχογαμῦ ΟΠ μ65. αὐΐ 4} ἰἰβάθπι ἐπὶ} 18 οὐ αἰ 5. ΟΥΠ δγαπὶ, αὐ 
δυγοα ΘΟΓΙ πὶ 'ογδάογοὶ δοίαθ.ς. Νδη) φυϊἀᾳυά βίαι ποῦ ἀδ 46 

᾿ὰ}5 ἀ ΒΥ ΓΟ ἢ 5 ἀοίαξιιηι ΠΥ] ιΐ ὁ γ 6] οἰΐαηι ἰβίοτίοα, γοσβι 111: 

οἱ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ᾽ οὐρανῷ ἐμβασίλευεν 85) (οἴ. ν. 191) 

8818 ΘΟΙΡΓΟΒΑΙΙΓ., Δη  }851Π|15. αἰ 5. ΔΘ 1816 5 ΠΟ. 6586 ὈΥΪΠΙΟΚ5 

πο 165. ἀοίπάθ οὐπὶ ον ]β ἱπῃρουῖο ΟΥᾺΒ 6586. 41185 ΠΟΙ, ΪΠΙΠΠὶ 
Βοηΐοθβ, πὶ τοοῖο ροοῖα ἀΐχοῦῖ!, 86 {ΠΠΠ5ΈΓΆ ΕΠΓΙΙΠῚ 6556: 

ὡς ὁμόϑεν γεγάασιε ϑεοὶ ϑνητοί τ᾽ ἄνϑρωποι. 

7ατὶ πίοι πᾶπὶ δ βἰ πο] ασιπὶ ἀϑία μι πὶ ἀ6 8 θ ΟΠ Θπ Ὑ ΘΗ ΏΉΠ8, 

{85 5[η51}}8 [26] Γβῖ8. ἃ})0ὺ β' Πρ} 8 ΡΟΘΙΪΒ ῥγοίθοίαβ 6556. οχίβεϊ- 

---.-----  ο-.-...----.. - 

83) ὕδιπι νοοΐβ ὁμύϑεν ν. ἂρ. δϊοκ. Ὀϊδίσ. Ρ. 946, οἵ, Ἡ, ἴῃ 
οπόσγ. 195: σοῖς τε κασιγνήτοις, οἵ τοι ὁμόϑεν γεγάασιν, Ἐπατὶρ. Τρἢ. 
Α- ν. ὅ01 8ᾳ.: τὸν ὁμόϑεν πεφυκότα στέργων μετέπεσον, (γυδοτί(υν, 
πὰπὶ ἔοτία ἱπίογάυπι ἰάθπι δῦ αιιοὰ ὁμοῦ 6χΧ τι5ι., ἀθ6 αυο ρμίυγα ὅ0 0], ΡΙΔί, 

Ρ- 380 Βεκῖκ. ΟἿ. ργδϑίεγοα Ρίπα, Νειι. ΥἹ ἱπὶῖ, Ἕν ἀνδρῶν, ἕν ϑεῶν 
γένος" ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροι. 

84) Τπ ῥσοΐθε. ὑ. 171 84. δὲ βἰ πὶ ϊα ἴῃ μἰδί, 1{{, ασδος, 1, Ρ. 158 κα. 
Νιίζβοῖ. Βϑγοοίορ. 1, 1. Ρ. 467: Θἰθννὶββ δον ἀπᾶὰ ποοῖ υυϊομεϊρ ἰβὲ, 
ἀδ88 80 ᾿πϑπα!ῖὶςῖ οὔἑ σεγαάα οἷπο ϑασα υοπ ον ἐγ μϑβέθη Ζεῖϊν σγβὺ βρᾶξ 
οπἰβίαπά, Κοὶπ ρυὔββογον [στ μυση, 415 ὑοῦ ἄθπ ΟἸγπιρίθγη νυἄγοη Κτο- 
Π05 ὑπά ἀϊς Τίίαπεπ γογϑηχί υνοσάοθ 7226118 ἰδέ ἈΠῸΘῚ 818 ΚΥΌΠΟΒ ; δρἂξ 

εγβύ ἀἷς ὅρα γοπὶ σοϊάθηθπ ΑἸΈοσ, νυ ον υἷθ]6 ἀπάογο νυἱἀθυβρυθοιοπ, 
ἀπὰ ννοἱοἶνα πἶθ ρορυᾶν ννᾶγ." ---- ΟἿ, Αὐϊβίοί, Μοί, ΧΙΥ͂. ν. 801 Βν. 

85) Ησυης γνογϑιπὶ αοοί.]. βἰνιθ Ἀ}1ὰ σαῖβα ἂὺ Ἡδβιοᾶο μγοξεσξιπι 
6686 πδσανϊΐί, ἴρβ8ε οοπἴοσαβ, {8 680, Ῥιο. δὶς. 5, 66, Ἠδυπιᾶπη. οθπ5. 
(οοίι!. 1.1. ν. 220, 

3 
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πᾶ! ρα πὶ ἱπ ΠΠ γΘΓβὰπὶ ἀ6 οἰ ἢδο [θυ], φαοπιοάο οποία 

5} ἃ Ροοίᾷ, ἀἰββθυα 8 ΠΘΟΘ886 68. 

Ουοπι Ἡδφβίοάυβ δοίαϊα ὄχοορίβδα υἱάρίαγ, Ηοπιογιβ ᾿ιᾶπηο, 

486 οδϑὲ ἀθ σϑηθγθι8 πυπη δ Πἷ8.. [18 Π| ῬΓΟΓΒῚΒ 'σπογαῖ δἰ 46 

[Δ πο ἀ0 6χ ΘΟ πὶ 1110 ἐΟΠΙΡΟΥΪ8. 8011 ΔΠΊΟΓΘ Οἱ πιθπιογἶἃ 

ΠΟΓΟΘΒ5. ἰπ θυ ἀπ} ΒῈΠΙ ΠῚ ΤΠ] τ πὶ [ΟΥ  αἀΐποιη οἱ Ὑἶγθ8. ῬΓδΘ 

βιὰ ἀϑία!ο Ἰαυάϊθι5. [ν 6] υἱϊ {π| ἰ5βίπηο 10 οἷοι νῦν βροτοί εἰσι 85) 
1ΟἸπη!. Ὑόγαπι ἴδοι 6 ρρᾶγοῖ., ἀαυδηΐιπι ἀἰβογίηθη ἱπίογβὶν ἱπέο 
οὐυβπιοάϊ νοσθ8. {υᾶθ πα}}}0 ἐθπιρογα ποπ δοίη! ἃ 86 ηΐθυβ. οἱ 

ΔΙῚ] 5δί πη ᾿πβ γι οἴαπι δἴι6 Θχογπαίδηι [ἀ } 8}, (υδπι ἰδ 6. 8 

ἰοἰᾶπι ἃ Ροοία Ποία πι ΡΟΠΆΠΊΙΒ,. ΘΧ ΔΠΐπ10 51}}}ΠΠ 6} αἰΐδοίο Ργορ πᾶ- 

ἰδπι 6586 ἀἰοάπηι8. 68 ἰὰ πιαχίπιθ φιδογοπάμπηι δβϑὶ, αταπὶ μὰ 60 

τοῖα παγγαϊΐο ἱπρσοπίο ἀοθθαίαγ ροοίαθ., ἂπ δἰΐαυα ἰπ51} 465 δὲ οχ 
Ρτίοτσαπι σϑηλπ ἀγα δοῦσα Υἱΐα οὐ] 1π6 ἱπίογοθρία πηθι ΤΥ. 

Αἴζιο δαυϊάθιη ποπ Ροββιπὶ ἴάσογο,, 4υΐπ ἱπογμμαιίοπα ρθου αγί 

Βυ} 8 παΡΓ ΠΟ ἷ5. Προ πίοσ οοηβί δγαῖα ΡΓΟ ΘᾺ, ποπιίηθπι [ΟΓ6 

ΡΟδίδπι. 41 πη 8 ΔΓ} 8. 586 Ιαριβ ἰδ  ἀϊποπιψ6 ἱπροπὶΐ β6οὰ- 

ἰπ5 ἱπιᾶρ πθι ΠΟ 5 οἴἴεγαὶ δοίαϊαμπι., 486 ΠΟ4Ὲ6 ΓΟΓῸπὶ ΘΩΆΔΒ 

ΘΓ ριοοσάδπ!, ποίμ6 ἃ δδάοιῃ ᾿πβου θο πα ϊ γα οπα ἱπβίρπίαπ- 

ἔὰγ. αὐ ΟΠ πἶπ0 ροοία 88 ΓΘ. ΠΟΗ 5[} 1 ΓΘΒ 50} Θοἶβ86 υἱά θαι. 

Ουλγα οἰΐαπι αἱ ροβίθα δοάθπι ἴῃ ἈΓριπιθπίο νογβαϊὶ βυπὶ 87). 
ΠΙΔΜΥ 8 Δ] ΡΓΟΡΟΒΙἑα οββϑῖ ΘΟ πὶ ΘΟ} 15 ἰρ88 ἢαθὸ Ηδβίοαΐ πᾶγ- 

Γαι, ἐδ ἱπρϑηὶΐ πᾶ ρ}5 ΔΙ ΠΒ416 ΠΟΙΠΙᾶ. (πιὰ ἐδ τοῦὰπὶ ἢἀ6 

80 Π Ὁ] οἴππ 65. Γθ]απὶ ἃ0 Ἠδδίοάο ἰγαάίναπι ργοῦβιβ το! φαθγαηὶ 

Αἰ616. αἢ ἀϑίαβ ράι]0 ἀδίθυϊοῦ οχ Ῥμἰ Οβορ ἶοα χφαυδάδπι ἀοοίγίπα 
ΒΘΠΡΟΙ Θχοίρογοὶ ργίοΓ πὶ, ΟΠΙΠ68 Ὑ6ΓῸ δοίαίθβ βίη ΠΠ 0 Ὁ ἃ} πη6- 

14] }υσγιπὶ Ὑἰγια 15 ἃ ὙΠ} 18 ποι ἀποογθηΐ, (υδβὶ δΧ σοι ηΐ 

ΘΟΒΘΗΒῚ ΘΙ ΟΓάγιη . οὐδ 4υὰπὶ ἰἰὰ βίηϊ. ἀυρ]ΐοοπι πὸ ἰπ- 

ἰογρΡΓ απ ΐ σαν 6 πὶ 6886 ἀΐοθπη8., π ἀθβογ ρία5. ἃ} Ἡδβίοάο 

Ἀθ [868 ἘΧ ρΓαΘἡ πο ὰ ΟΡ πί0Π6 5. π|}}} πι0 40 ΟΟΠΙΟΓπιᾶγο βιὰ θα- Ὁ 

«-------ς-..-ὠςὠςθ- . 

86) ΟἹ, γοοΙοΚ. Μ γί. ἀθ5 7180. Θἴθβοὶ, ρ. 2392. π. 11 δέᾳιϑ ἐπιρτὶ- 
ἴηῖ8 Ν͵ίζβοι. Μοϊείθι. 11, ν. 10] --- 106, 

᾿ 87) Ψψεϊυι Ονϊάϊιβ ἴπ ργο 1. Μοίδπι,, Ὑἱγρὶ!. ἰπ αθοτρ. 1, Ασδίυβ 
ἴπ ῬΏδοποπι. 100---.136. ' 
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μΠ8. ΠΕΥ͂Θ ἱπίογργοίθπι 8} 118 ροϑ ΐβ ἱπβιγποΟΓΘπὶ ἃ ΟρΟΓἂμι 

βιιαπι ῬΓΟΘΤΘΒΒΌΓΙΙΙ. 6586 ραΐομιι8 88). 
Ουοάκὶ ἰσίθαν ἀὉ 50}15 Ηδδίοαϊ γϑγθΐβ ρσοί οἰβοὶ ἀθθθιηιβ., εἱ 

ἐπίογργθ β οὐ Ποίππι γθοῖθ ϑιιβεπϑᾶπιιβ, δἐϊαπι (ἃ πο 8 ἈΠ Ρ] 118. ἀ6- 

Ηθογαμάππι οϑῦν αταπι Ἡδβί άπ. 4ὰᾶπὶ ὑγδαξ [ἀπ ὈΓΟΓΒῚΙΒ 

ἰπίοσταπι ἰοἰαπι {6 ποθ βοῦπι σΟΙΠ πη πἰσαν ΘΓ, δπ ΡΟ ΠΙ8. ΒῈΠΙΠΙῸ 

6͵115 ἀγστπηθπῖο ἰᾳπίππιπιοάο ἱπιθπίι5 (---- ἐγὼ λόγον ἐκκορυφώσω. 
ἰ. 6. «»Βαπιπιὰ ΒΘΩΠΆΓ [ἀϑ ἰσὴα ΓΟΓπι ἢ “1 55} }5 ΠΟ ΒΟΠΊΡΟΙ 

ἐγαάί!πὶ ΓΘΓΙΠῚ πιο τίαπι αἰ Πρ ΠΟ βοοιθιβ 5}, Εἰοπίπι πἰδὶ 
ΘΠ πἷποὸ ἤδηο [θα] ᾶπὶ σοπηπιιπὶ ἀγα οογαπι τογπὶ αἀἰν ̓πᾶγιη ὁ0Π- 

Βοχιΐ δ υἱπόι] 0 ΘΧΙΠΊΘΓΟ ὙΟ]ΌΠΙΙΒ., ΘΘπ6 ΟχιγίπΒ6οι5 ρο ἰδ 

ἰαχίαβ ἱρβὶ ἀγαθοογυπι πιθπιοτίαθ ἀπε υ [118 ἱπιρ]!]οαἴαπι 6886 ἀἰ-, 

οἶπιιβ 59). υἱΐχαθ νἱἀοπάμπι 6βὲ. ἀΐνοτβα ποπιίπαπι σόπογὰ {π0- 

πιοάο ΘΟΠσΊΠΘΓ Υἱἀθαπίιγ οὐπὶ αἰ ν Γβὶ 5. ἱπηρ ΘΓ] 18. ἀθ ο ΓΊΠΙ. 
θυο οπίπι ἱπιρογία ἀΐνγβογαπι ἀθόγαπὶ ἴα θ}}}8 ἀγα θοογιπι ὁ6- 

Ἰεθγαία 6586 οοηβίαϊ , ὑπὺπὶ τῶν προτέρων ϑεῶν, ϑαίΐυτηίϊ εἰ ΤΊ- 

ἰδπαπι, ον β ἰΓογαπι οὐ δογιπὶ ἀθογαπι, 4αΐ ἀπᾶ οὐπὶ 7ον 56 65 

ΘΙγπιρίαβ ἴοποῦθ ἀϊσοθαπίιγ. {64πὶ βὶ οοπβίἀθγο, (υἃ Υἱὰ ργοθτο- 

ἀΐϊαταν Ηοβίοάϊα ἀδίαταπι παᾶνγαιο. ογθα ἀουίπι, μᾶπο ἴα θ] πὶ ἃ} 

Πορίοάρ. ροοία Ῥαυ! πὶ ἱπιμιιίαίαπι 80 πίε ἰἰὰ ἰη οτπιαίδηι 

88) Οἵ, Βαπιθογσον. ὕοθοΥ ἀ65 Ἡδθδίοάμβ ΜΙ γέμιιβ γοὸπ ἄδη ἃ θβίθη 

Μεμεονθησϑβο ! οονίοτη ἱπ: ὙΥ̓ Θἰοκ. οἱ ἈἰίβοΙ]. πια8. ἈΝθη. νοὶ. 1. ἃ, 1842, 

Ρ. 524 5ᾳ., υὶ οαάδπι σοιηπιοπά δία οαυίϊο. 

89) Τίαδψας Βιυϊζίπιδηπιπι, αυΐ ἱπ ΜγάμοΙ. γο]. ΠῚ πὴπίσιπ ἐγίθαϊς 

ἐπ ε118 σοπογὶβ δυπιδηὶ ἃ Μυ86 5 πη ον ἐγα τ ι}5., 106 γεζυίαν! Βογπμδτ- 

ἀγὺ5 αν. {{. μἶδβέ. 1. ρ». 162:,, {ευίρσϑηβ βίθιί νἱθὶ8β θπίσοροπ, νγθῆη 

πιᾶπ ποὶξ Βαξίπιαππ ἄθη αἰϊεγάνιρβ γἄιμβεϊ βαίίεπ ΜΙγίθΒ ἀ68 Ηδεβϊοάιίβ 

νοῦ ἄθη πιοίδι πο Οδβομιθοιίθγπ δι8 ἄθπι Οτοπὲ, οἄον οἶπον ἄδθι ὕτ- 

βργἄὔπρϑη πϑβθη Ὁ α6 16 μου  οἰέθη νυ}: νογχῦρ!οι ἀϊς ὈΙἴογθηι, νυ 8 

Βεὶ βοίοδαεπ Ηὔοκϑιίοκοα δυΐ εἶπα υϑυίογοπθ β΄ οἱ ρκοὶξ συν ϊβοιθη ἀθγ ἅπ5- 

βεύῃ Ναίιυγροβο οι ᾿ἄογ ΜΟπβοΒμοῖς (θ εἰ Ηοδβίοάμ8) πὰ ἄδπι ᾿θ ΠΥ 

Θοιιεοθαννιεβίβοϊπ ἀθσ Μοβαΐβοβου ὕτκαπᾶθ οἷπ ΚΙυο χυγίοκ Ιᾶβδβε: 

ἀδηπ θοῦ ἀἶς Ὁπαγαοίογίβεικ ἀοὺ Ὀᾷπιοποπ, ννοίοἶνα ππδπ πἰοίνὶ ὁπ ἀΐθ 

στα! ομβέθ Απαίορίθ πε ἀοπ Ἐπροὶη νογα οίομεη ἀδγί ἐς --- Οδβι ἰη- 

γοηΐ. εοἰΐδπι ἀρὰ (αἰ πιιςοβ βἰπιΐϊοπι ἀϊνουβογιπὶ Θ᾿ ΘΠΟΥΆΠΙ. ΒυπιϑΠΟΥπὶ 

πᾶγγδίϊοποπι ἔογεΐ, ἡπδπι, 5ἷ5, ἃπὴπηὶ οϑιιβᾶ ἰοβαβ ἱπ: Μϑπι, ἀθ ἔΤηβί, 

8η ΥΠΊ, ἰοπι. 2, Ρ. 11 84. 
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[αἶ886.. αὐ ἄυο ρτίμπα Βοπιΐπαπὶ ΤΌ ΠΟΓα ϑαιαγηὶ Τιϊαπυπίάπ6 ἰθηι- 
ΡΟ 5. αἴψιιθ ἱπροτίο ἰοία δἀάϊοια οββοπί, ἰπ ἰογΐο ἀδπίψιθ σ6- 

ποῖ δυρίτοεν 959) τογαπὶ ρο 5 παρ πὶ 8} ἱπίθστο βαθου]οΓαπὶ ΟΥ- 

ἀἰϊπἰ5 ἀποίοῦ ἴογοῖ, οὁτᾶδ 5ἱ τγϑοῖα ἀϊβριιίδνγίπιιβ. οἰΐαπι ἰά 1{- 
ΟΥΑ  πηαγ, αὐ ὈΓΪΟΓΘ5. ποπιΐπιιπι σοπίθβ, 4886 πυ} ]ὰπὶ μα 6 Γ6 ἰιἰϑῖο- 

τἶαθ Πάθπι νἱάθηιαν 31). τοβροπάθδηι ἀϊ 8 ἀπιϊαιιΐβ, 4π08 Βοπιΐπαπι 
οὐ ποη ΟΘΙΘυΓαΙΟ5 4ιδβὶ ἃ}} ἰρβ8ἰ5. {118 ἀθπιαπι ργοογθαϊοβ 6886 

ἀϊχογῖβ. Εἰθηΐπι φιθπιδἀπιοάτπι {πρ 6 Γ, φαθπὶ ἐοἰΐπ8 πιαπὰΐ ΒΘ Π6 
οἱ αὐ Πποΐοϑο ἀἰβροβὶ! δἀιοίογοπη ΟΟΙΟΡαη!. ἀἰοογοῦΓ ΠπΘΟΘ886 

εγαὶ 53) υἱοῖββο 608, ἃριὰ 408 ἃπίθα βιιπιπιὰ Γ68 βίοι ἰββεῖ ; [ἰὰ 

᾿οἰΐαπὶ υϑίογοβ {ΠῚ Αὐομαθὶ .. ἰαθὲΐ Ῥγαθβθμεθαβ. ἔα υγογιπὶ 56- 

οὐτὶ 98). ποπ ρτίπιὶ ἀϊοὶ ροΐδγαπὶ μομηΐπ65., αἱ 56 ηβὶπὶ ἰδηΐιπι- 
πιοὶο σθπβ πυμππιᾶπα 4046 δὰ ᾿μππηαηίογοπι υἱναπὶ ΟΠ 76 

Ρογνοπίββα νἱἀθγοίυν 53), Οὐυοάβὶ ργαθίογοα (δ γί ΠΙ}18., ΠΌΠΙΠΘ 
οἰΐὰπι ΘαΓπὶ ο'Θη πὶ. 4188 Ηθβίουβ σϑηΐο μογοΐοα δΔη 4] 0ΓῸ8 

ἴθοῖ!, νϑϑερίαπι ἀσργοι θη ΐ μοββὶβ ἰπ οαγπι 5 Ἠοπιοσγὶ. ἴδοι], . 

πὶ ἴδ! ον. οοποράδπιιβ. Ρ]άΘα068 Ἠοπιογῖοο8 σ θη ἷβ ἀῦγοαθ ποηνΐ- 

αἰ 5.) σἰσαπίαβ γ6γῸ., 4108 πιοῦία } 65 6886 οοπρίαὶ 35), οἱ Ογοῖο- 

90) Νοπ ΟΠ ΥΊβοΟΥ τυ, 124 οἱ 140; βεὰ ρορίδιῃ ρμυίδυουῖπι, πΘ 
ΘΠΔΥΥΘΉ8. οὐΐαπι ἀθογαπι ἤαι5 δὰ ἐμῃθοροηΐδα ὁρογαᾶπι ἰοηρῖι5 τοαϊγοῦ, 
ΡΓῸ ἰθιηροῦα οἵ σοηβι!ἶο ἰδπίαμπηπιοὰο Βοπΐπιιπι γ68 ρογβθαυὶ νυ οἱ υἶββθ ἦζα, 
αἰ Γ65 αἀἰνίπαθ ηπ6 ἷπ Τουΐβ ἱππρϑυῖὶο πιδπθηῈ6 βἰΐαθ 6586 υἱδογοπίυγ. 
Οδίογαυπι απἰπιδάνογϑι ἀἰρπαπι οβὲ, ἃ Ραίοπο (Οταίγὶ. 398 Α. ἀθ τθρ,. 
469 Α.) ργίογϑιῃ ἰοσὰπὶ ἰΐα Θχὐθουΐ, υὖ δονἷβ πιθοῦ αὐοῖΐ : 

οἵ μὲν δαίμονες ἁγνοὶ ἐπιχϑόνιοι τελέϑουσι, 
ἐσϑλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακες μερόπων ἀνθρώπων. 

Αὐ νυϊραΐδο ἰθοίϊοηΐβ ἀυοιουϊίαβ ἀθίεπαϊ ιν νυ. 251 βᾳ. 
91) Μδεουπι βοπεϊὶ Βαπιθρθιβ, αὶ 1. 1. Ρ. 629 ἀϊτπι88 ρυΐογ 5 δϑίδ- 

ἴε5. ΡμΪοβορΐσαπι ἱπάοίοπι, μἰδίογίοδπι χοϊϊαα8 ΡΥδΘ 860 ἔοσγο γϑοίθ ἴῃ- 
εἰ !οχὶξ, φαδπιηθδπι ἱπὰθ ποη βοααΐζαν, υἱ (οία ἔα θ]8 πα οὐιιβάσπι οΥἱεἰμὶβ, 
Βοὰ ἃ ρορίδᾶ πηᾶΐϊα σοπίδπιϊπαίδ δἰΐ, 

92) ΟἿ, Θορίε!. ἰπ Ηδργπι. ἰο. ΧΧΙΧ, 
93) Μεθ βυπί Το φοκὶΐ ἴῃ ἰοοο ᾿που!ομ ββίσηο, 4υΐ οχϑίδί ἡ λα 

Ρ- 812, 
94) Οἵ, νοοϊοκ. 1.1, Ρ. 3714. ΕὙ. Βοθίθροὶ, Ερ. Ὀίομίκ. ἯΥ͂, ὃ, 

Ρ. 212. 
95) Οἵ. Οἀ. η, 59. ΝιΙίχβοῖν. ἀμπ. δὰ Ηοπι. Οἀ. νοὶ. Π. Ρ. 139. 

Οπιπῖπο οἱ σαπίυπι οτῖσο οἱ ἔδϑυϊα δὰ 5ἰ πα Ἰαἀΐϊποπι δείδίυπι Ηοβἰοάϊαγυπι 
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Ρ65.,), {π05 εἰάοπι ἴα! ΟΡποχίοβ [υΐ586 ἀϊχονίβ 96), θη θε8, 4πδο 
ἀοίποθρβ βοαιαῃ., πᾶσ πδη ἱπ 5 ΠΗ ΠΠ  ἴπθὴν οοπνοηΐγο, 5ίη 

νοΓῸ ἀϊχογιηὶ νἱγὶ ἀοοἱΐ, ἀοίαξοηιν ἃγροη θαπι αἰ 4π|6 ἀθη θάμ [886 

νἱάθῦὶ ἀἰνογβὰβ σθηΐθβ., 40 γουθγὴ οἱ ΐπι, ἀτγαθοίδμι ᾿α ἢ γθηὶ, 

6᾽ 4 ΓᾺ ΠῚ τη ἃ αἰξογὰ υἱοία οββαὶ, δοίαϊθ διγθὰ υθγῸ ἰπϑίσηΐεὶ 

δοπίοπι, αὐᾶθ ἃηξθ ἢθ] !Θπιῖπὶ ἱπηροῦί πὶ ἀρστὶβ ΘΟ] Ομ 8 Ορογαιη 

ἀοάΐδβθοι., ἰΐαχιια νἱίαπι ἰνθα 5βίπιδμι ορίθβεὶ 37), [Δ] ἃ πϑίιο ρτο- 

οὐ αἰχίυδηια ἀδογιπι ἱπιροσὶϊ χευοοδπάα 6586 νυἱἀδίυγ, ΟἹ, Νίίχβον. 1. 1. 
νοΐ. ΠΙ, ρῥ. 107. 

596) Οἵ. Οἀἁ. ᾿, 406. 
97) Τὰ Ῥεοῖ!ογ, πὶ. Ρ. 223, ΝΈΡΟΥ π᾿ ΡΒ] οἸοροτγιπι οοπεί!ο 

ἰεϊεῖο (΄. ΒῪ. Ἠδγπδηπιιβ βοηςοπεϊδπι δἰ πιῖ [6 πὶ ἰδ ἴπ σδιι88 ΡΓΟΙ 655118 θβί, 
ΟἿ, Δεῖ. ρῇ. ἃ. 1821. ρΡρ. 62---72. Αἱ νἱζ δργορίι8. ταϊ πὶ οἴου Γ ὸ- 
ἰαβρογιων οἱ Ἡθ  οπιπὶ ΟΡ ϑΟυγα ππϑπιουΐα, αιαπι ἔς Ηφεϊοαϊ ἰοοο ἔνοδβὸ 

Ρυΐαῦ, πἰ}}} ορῖββα υἱάθίαγ, ἠϊδὶ φιοὰ ΓΔοϊοθαπὶ Ογαθοοσιιπὶ ΡΠ] ΟΒΟρ]ι,, 
αὶ πουΐβ μἰδοῖεἶβ 518. ἀπέΐψπαπι ἔα δυϊαχγιπι ροδίδγιιπηαα διιοϊογ!αΐοπι 
σοποὶξαγο πᾶ σπορογο βίμἀθθαηί. Ἐὐεΐαπη ΒΔμΡ ρου, 1.1. υ. 585 ἴῃ Ηδυ- 
πιδηηΐ βοπίοπίϊδπι ἀϊδοθάοτα μοὶ ἱΐ, ααΐ ἰαπιθη ρθε φυσαια 118, 4υ88 ἀς 
ἰεγίΐα δοίαι  αἰσιπίιν, χαλκῷ δ᾽ εἰργάξοντο, μ. 5238 πια]ς τοΐογί δὰ ἔργα 
Κυκλώπων, ἡτπυπ δῦ ἶρβο ροοία Βυῖς δύο ὑγίθιυι βἰπὶ χάλκεοι οἶκοι οἵ 
οἶα οπιηΐηο 86η68. ΕὟΡΟ πιδιιπὶ δ ἰαϑιία ̓  Θοἶνο Ἔπιδη5. αΟα1|6 
ἴῃ ἱπάϊς. αγυρὶν, 18:2. ρ᾽ 8 56. οοπίγα Ηδγιηαππιπὶ βἷο: 2. Νοη ρμἰδοοί 

ἴος σόπι5 ἱπίογργοίαπαϊ, αὔππ, αἴιδς ἀϊσέα βαπξ ἃ βογ ρέοτα ρτὸ ἱπάϊοξϊα, 
ποη αἰεί δυίδηι ρτὸ ἀξοιῖβ δοσίρογο οσορσίπηιγ, Ῥοείδ ἀγροιΐθαπ) δοίδίθιη 
ἀὰπι ἀδπνιπὶ ἃ αἰϊβ ργοογὸδέδιη 6556 ἀἰοὶς, (πὶ 5. Πρ ΟΣ δοίαβ ΔΙΓΘᾺ ἷμ- 
ἰογ 1886 ΐ : ἱπίογργοϑ ΠΠἀπὶ μοῦ ἰΙοησιι ὕδηνριβ 50 αἰΐογα υἰχῖββθ βίδίιξ, 
πγαηνηϊθ ἰσίϊην βἴμν! πὶ ἔθυτβ ἴα 85κ6., Ῥοθίδ διγθδπὶ δοίαίοπι ρἰδοϊάα 
ποσί ἰἀπαιᾶπὶ Βοπιπο Δυγαρίδπι ἀἰοσὶ : ἱπίογργα 8. ϑδιὴ Ὁ ἀγροπίθα δοίδίθ 
Υἱ οἵ δυτηΐβ ΟΡ τ ββδηι οὗ ἱπίογοηρίαπι διίιπιαί, Ῥοεία ἀγροπίθαμ δοίδ- 
ἴοπι ἃ 7ονα ἴδια μοπῖζιιβ ἀθ᾽ οίδιην αἰΐ, αὐ ρίδπθ πον αμι ΘΠ. 5. ΠΟΤ 1} ᾿ 

ἔγαχίηἱβ ρτοογϑδηάμππι ἔιογῖς : ̓μ  ΥΡΓΘ5 ροβίογι (αἴϑηη 6118. δἰΐαηι 6ὸ ἔθι- 
ΡΟΓΘ δυρογἤι 886 σνιἱύ, πὸ Βαθο ἔαθιϊα ογία οδί. θηΐχιθ, οὐ ὑγουὶ " 

οἰπηΐα οοπιρίοοίαγ, οἴζθοῖϊξ πος αὐϊάδπι ΗδΥπιδηπαβ., τὖ 6χ Ορ᾿ πο ομ 118, 
ια]ο5 'ρ58 ργοθαΐ, ἀθ δηζίαιβ Ρεἰδερὶβ ἄδαιο δ δηΐ]ιι5 δουιιη υἱοίονὶ- 
θπ5, οἱ ἀς βίδίι ταθοῖδθ εἷβ ἑασΐβ σοποίιβαο, αἰϊυδηι ζαϊνα αι ἰνιΐο 

ποβίγαϑ αποὐδαπιπιοάο δἰπιΐΐθιη, βϑὰ πιδρὶβ ἑαπιθη ἀϊνϑέβαμι, σοιπροηὶ ρο- 
(υΐεβα ἔδίθαπιιγ: ἀπ διιΐοπι ποὴ οἴϊεοϊς, ιοὰ νοϊαΐξ,, αὐ Ναπο, πὑὰ6 

πονἷ5 ἰγαάϊία οδί, ζαϊνείαπι με ἢ ύον ἰπἰογργοίαγθίιν : {μι86 οιη 
ἰοΐα οἰππδπιοάϊ δαί, πὖ ργογειιβ δὲ οὐμνάθηιν πιο οομηροιν οὐἶδπν Ὁ 60 
Ροϊιοτὶε, αὐ ἴοπσο ἃ ατγαθοία παίιβ δὲ δἀιιοδίια πἰ δὲ} τπμραπὶ ἄς Ρ οἰαδ5- 

δοχιμι οἱ ΗἨθοημπι γοῦιι5 ἱπαιιάϊν ββοὶ. 
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βαγὶ πὸ γϑίθ!!! ροβ886 (ροββίιηα 486 οβϑὲ οοπάϊΐ! 0} ρυϊανονγίηι, 

αἰάι6 δἱ γθοῖθ μβαθθγθηϊ, δοῦγα {{ΠΠ4 τόγυπι ἀἰνίπαγαμι οἱ πυπηᾶπᾶ- 

ΓᾺΠῚ 5. π|}}Ππππἀΐπ ΟΔΓΘΓΘΠΊ8. 

56ἀ ͵απὶ δὰ ἰρϑα Ηοβίοαϊ νϑῦρθὰ ρτορίυϑ δοσθάδπιβ δὲ ΘΟΓΈΠΙ, 

4086 πιοάο ἀϊδριυψανίπιιβ, πιο Γ68 νΥἱ ἀθαπιάβ, πὰπὶ (ιιὰ 5ὲξ οατι8ᾶ, ΟἿΣ 

βίηρσαυαγαπι δϑίανιπι ἀθ βου ριΐοπο8 Αἰ 8 ΒΟ πΙρογ υἱπάϊοοπευν ροοΐ8.. 
[μϑῃγβῖυ5 ἐσίθυγ αὐ παγγαϊ ποῖ ἀθ αυΐ!θ Ποιιίπυπι ἀθ δὲ ΐ- 

"8 Ρ᾽αγίαπι 6886 ἀποίογαπι ουϊποαῖ., οὰπὶ ποίαξ, αυΐ ἀ6 Δι γ60 σ6- 

ΠΟΓΘ ΘΧρΡΟΒθΟΓΪ , μὰ}18 ΓΟ οἰ ταΐοπι ἀδρίπρογα ἰἴὰ. αὐ ἰδπμαπιπιοο 

οχίθγπὰ θογαπὶ θοπὰ ᾿διιάϊθιι8 10114᾽, ἸΠΟΓιπὶ ὙΘΓῸ οἱ ρἱοἰδιἰβ. 
408}}8 [ποτ !., [ἃ 51} ἱπη μη ΘΙ 0. αὐ ἰαπίυμηπιοάο γϑϑεΐ ἷβ 4υΐθι5- 

ἄδπι ἀϊν᾽ παπάυπι δἰ, φυοὰ ροβι πιογίεπι ᾿υγὰ οἐΐδπι οἱ ἱπ}υγῖαβ 0}- 

, βογγθπῖ. (Οπῖγα ουπὶ, οὐι8 ἀθ ἀγροπίθα δοίδεθ παγγαϊοπδπὶ 

μα Θαπλ15. ἰὼ ργαν ται πιογαπὶ ἱπίθηίαπι αΐἶ556.. αἱ δοοδάθηϊθπι 

πῦποὸ ἰΔθΌΓΘπὶ οἱ ΟὨΪ Γᾶπὶ ΔΡΤΌΤΙΠΙ Π6 Ὑ6ΓΡ00Ὸ αυίάοπι ΘΟΠΙπΊ6- 
πιογοῖ. Τα]ῖθυ5 ἴογα 1 ωθγβίυβ ϑυπάοπι Ηθβίοάμπι νυ. 109 ---144 

- Ροοίδπι 6580 πορθεῖ, 4086 πε ΐ αυ άθπὶ ἀγσιπιοηξα 58 }}8 Ἰουΐὰ 6556 

νἱἀθπίυν. 

Εἰοηΐπὶ ργἰπιαπὶ μἷ05 [υΐ586 δοία!ἶθ ἀιγθαθ (ἰπ 400 θοαὶ ἰ5ϑἰ πιο 
ΔΘΥΟ 4 δγαὰν οπιπίπο ἱπιριοἰαιὶ Ἰοοιβ . οἵ, ΒοΠοοιιδηη. [πά, 

50}0}}. ἄγγριι. 1842, ρ. 4) Βοπιίπυπι ἸΠΟΓ65., πο ἰᾶπίαπι ΠΟ ποτί- 
θὰ5 118... φαΐθιι5 ροβὲ ἕαϊα υἱἱ ἀϊοιπίαν,. 58}}5 ἀΐδαγίθ ΕΠ υδέγα!αν, 

5οα οἰἶᾶπι γυϑγβί δι ἢἷδ: 

τ ἀφνειοὶ μήλοισι, φίλοι μακάρεσσι ϑεοῖσι. 
ξυναὶ γὰρ τότε δαΐτες ἔσαν, ξυνοὶ δὲ ϑόωχοι 

ὀϑανάτοισι ϑεοῖσι καταϑνητοῖς τ᾽ ἀνθρώποις, 
408 ἃ» Ὠϊοάοτο (5, 66) ρτίπιυπι, ἀἄυποβ ἈΠΠ6ΓῸ5Β ἃ0 Οτίρὶπθ 
(ο. (618. 4. ρ. 216. εἀ. ϑροποον.) βογναίοβ, χυδπινὶβ 81} Οπιπΐ ) 115 

ὁοἀϊοῖθιιβ αθϑίπι 38)., [ἀπιθῃ 'ρ86 1Θῃγβίυ8 99) ρτὸ Ηρβίοάεἰβ πὰ- 

98) Αἱ οοάΐουπι ᾳιαδπία ε5ἰξ δἀποίοχέίαβ οχ Μαθίζεϊἱ τογοΐβ (ἀς 
ἐπιθηὰ, ἐποορ, Ἠθδὶοά. Ρ. 16] 584.) δρραγεί : ,»Οοάϊΐοθβ Ἐχ ὕπὸ οπιμθβ 
ἀοχίναι: βυπίὶ δχοπιρίασὶ δυο  ββιπιθαιθ ἱπίου 86 νἱποι! 8 οοπύϊποπίῃγ. 
ἘΧοπιρίαν δαΐοπι ἐΠα ἃ, χαρὰ απ ἶαπν ἀιιχὶς οἰΐπι, ααπι χ δηϊ υϊίαία 
ἶρβδα π᾿ δείδίθπι Ὀδυθδγαπι δίψις ἱπουξίαπι ἐγδηβίδίαπι ναυϊοαθς πιοὰο 
πιοηάϊπβ οἱ ἰδοιπὶβ ἀοίπγραίαπι οβ8ϑί, ροβί οίο. " 

.39) 1.1. ν». 232. π. 15. 
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Βογα ᾿αγα 100) π1}}} ἀπθίται 191), Ουοά γόγοὸ ἱπ ἀγρϑηΐθᾶα δοίδ- 
ιἰ58 ἀσβογίριείοπα 16 γβίαβ πιθπιογίαπιὶ ἀθβίἀογαὶ ἀσοθάθη 5 ̓θοΥἱ 5 
οἱ ἈΡΤΟΓΕΠῚ ΟΠ] ΓΆ6., ἀπἰπιαἀνογίδπάμπι οϑὶ, ἃ ροθία ΒΟ ΠΙΡῸΓ ἀ6- 

βου θα πάα αἰ δοίαϊε δ᾽ π|8 δοίαι 8 σοπα  οποπὶ ἀἰνογβᾶπι [886 

βίη ἤοατὶ. ΕἸοπὶπι αὐ ἴῃ δοίαία ἀισὸᾶ ΟΧ ΟΟΠΙΓαΓΙΟ ἀγβοπίθδθ 

ΔοίδΕ 5 51 Ρ Οὐ ἰββί πηι οὐ πο! αἀοπάμππι ογαΐ, ἀθοὸβ ἕππὸ ρὶ6 οὐ] 085 

6586 8 ΠΟΠΙΪ πἰθ 115 8 πιπιᾶ ΓΟΡΠῚ ἴογίαπα ἀἰνὶ πἰἐπ5 δυο 5. τὰ [8πὶ 

ΟΧ' γΌΓΒ8. 148, 140. χαΐθυθ ἰδγγὰθ ἔγασοβθ 80 Πποπιίπί νι αοίαὐ 
ἅ6Ππ686 σοηίθηι ᾶ8 [886 ραΐοι, [4016 ἱπ|6 Πρ  αγ, (8115. ΓΘ Υ  υἱ- 

[46 σοπβιιοίο ἀϑίαιἰβ ἀγροπίθαθ,, ουὐπβ ἱπιροϊοπἰΐαπι οἱ ἀθθ }|- 

ἴοπι βοοίδ 50] πιαχίπιθ ἀθβογ θη ἀᾶπι βιπιβῖ!, Ὠοίπάθ γθτὸ [6 }}γ- 

β'ιβ. αυοά ἱπ ἑουίϊα δοίδ!θ ᾿ροϑία ᾿πάθγο υἱἀθίυγ ΠΟΠΙπ 6 ἀθπθδθ, 
ππποὸ ᾿π8ππ| 858} }5 στανΘ [ὉΤῈ θυΐαὶ ἈΓΡῚΙ πη ἢ πὶ. 4110 Οὐΐαπι μι} 8 

σΓιηἰπἰ5 Αἰΐαπι [αΐ586 οοπάϊογθηι ποθ ὶβ ροὐβυδάθαίινγ. ϑ'6 1 βι}}]8- 
εἰ8. ἰρβἰβ {18 νογβίθιιβ 152. 158, αυΐδθιι ἰβέθ [8118 σοπείποίατ, 

4ααπὶ Ομηηΐβ πᾶ66 βυβρίοίο ᾿ονΐπϑ [Ο]] αὐ 1932), οαυΐάθπι πὸπ ἰπ- 
[6}Π5 0... δὰγ 16 ΓΒ α8. σ,ΤαΥ ἰ58᾽ πιᾶπὶ ἅ Υ ΘΥΒΆΓΙΠὶ ΓΘΟΘΠΒΙΟΠΙΠῚ Πη6- 

᾿ ΑἸοίπαπι Δἀΐθ γα πιὰ] αοτῖ!. Ὑ γαπὶ οπὶπὶ ἱπ οοίοβ. δοίδι  θι8 Π6 

ἃρία αίάθπι οοοδβίο ἴα ΐξ 5. π|}}}8 [08118.. 4ποπὶ ἃ} ἩΘβίοά Ὁ ῬΓΟΓΒΙ8 

100) ΕὙαιβέγα οδίοχαϊέαν Θοεί!. δὰ ν. 1230 (εἀ. 5.). Οἵ, ααοπὶ ἱρβαπι 
Οοο πη ρὶυβ δἰ πιὰ] δάνοοσανϊέ Ρδίχοπυπι Ἧοβ8. ἀπίϊβ. 2, Ρ. 48, 

Νιέζβοῖι. δὰ Οὐ, 5, 301----206. 
101) Μεουπι βοπέὶὶ θσπι. ἱπ ο6π8. 1ζθγ8. 1.1]. Ρ. 130 5βᾳ. Οἵ, Βοδοο- 

πιδηη. ἱπὰ, 50}0}}, Ογυρ θυ. βδῖ 86πὶ. δοϑέ, 1842 παυεπά, ρ. 4. πη. ὃ : 
88 00 ΨνΘΥΒῈ5 ἃ ϑροβπῖο Ροδὺ 190 ἱπβοτίΐ, ξυναὶ γὰρ τότϑ δαῖτες ἔσαν, 

ξυνοὶ δὲ ϑόωκοι ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι πὰ δ υν κοῖς τ᾽ ἀνθρώποις, αιυΐπ 
δὰ πᾶπο διγοὶ βδϑοιὶΐ ἀθβογιρίϊοποπι ρογίϊπογθηῦ, ποθ ἀθθεθαί Οοοίί- 
᾿ϊπρίαβ ἀυδίίατο. Μαδηϊζθείδπι γοπὶ ἔδοῖϊς Ασαίοὶ βοϊο βία ἰθβιϊπιοηΐαπι 

δὰ ῬΏδοποπι, νυ. 108, ρ. 86. ΒΒ]. : τὸ δὲ ἀρχαῖον τὸ χρυσοῦν γένος παρ᾽ 
Ἡσιόδῳ » ξυναὶ γὰρ τότε κτλ. 4086 δυΐεπι ἃ Οοἐ προ αἴογαπίησ ἀ6 
ἀϊῖ 5. δἐΐδπι πογοῖοα δοίαίθ ποππυπήσδπι ἱπίου μοπιῖπθβ γϑγβδηξίθιβ, Ὁ ἀ. 1, 
22. 35. ὙΠ, 201, ργοσβιιβ ἃ Βογιπι ἀποταπι γεγβαυπι βαπίθηςία ἀΐβογο- 

ΡδγΘ οὐ Ποὺ ἐρβο5 11105 Ιοοο5 Ηοπιοσῖςοβ ἱπβρίοἰθπίὶ ἔδοι!ς ραίθοϊί, ( Οἵ. 
Βεγρκ, ἀθ οοπι. Αἰΐ, δηΐ. ρ. 189 ποί. 

102) [ἐὰ επιοπάαπάππι 6586 σθη8. Ηδτγπι, 1. 1. Ρ. 181. Ψοτγυπι οἰΐαπι 
ΡΓΟΡΤΘβδιι8 ογαίϊοηΐδ, δἰ πηϊπϑίβ 118 γουβῖθαβ, ἑαγθαγὶ νἱἀθίαγ, αἱ νυϊρὰ- 
ἴδπι ἰδοἰΐοποπι υἱΐχας τοίϊμοπ ἀδπι 6586 οθηδθᾶπι. οι 
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Αἰ ἰοπαπὶ 6586, ΠῸΠ Υἱάθο ἥυᾶγα βἰδίιδηηϑ; ποῆΠ6 Οπιηΐδο πγ6 

βοίδοχιο,, δὶ ψυΐὰ νϑγυπὶ βιρ γα ἀἰβρυξανίηνβ., ἀθβϑίἀθγθβ, ροθίαπι, 

βίου! ἈΓσΘπ απ ὙΠ 8 ΔΕΓῸ 65}, ΓΘ ΘΏ[Ο 868. ἰἰὰ ἀφ 586 δοίαϊομι 

βΒοαποηίοπι θΥΐΟΓΟ βθροῦ Ραμΐο ἀθίθγίογθηι γΓΟργαθβϑη!ᾶγθ. 

Οὐαιηνἷβ οπἷπὶ ροοίἃ ΠῸΠ Υογὰ ὈΓΙβι Παγι πὶ (ΘΕ πὶ πιο πιΟΥὰ 

ἀυοῖιβ οο., φυοὰ 6ϑὲ ἀδ ἐγίθιι θυ πἶβ ποι ἴπαπὶ σοπρΥθ5., οἂγ- 

πιθπ σθοϊηΐββα υἱάδαμιγ, ἰδῆ [ἃ Υἱἀΐπι}8 ΠῸΠπ ΘΧ ΠΙΟΤῸ 6}185 ἴπ- 

σοπίο οτίγὶ ρο 556.) 5641 ἴαθο ομμπὶα δα [αἰ ΐαγαπι αἷν πΆΓ πὶ 81- 
πα τα ἀΐποπὶ ἀπε ψαΐ 5. τοάδοία ἃ ροοία ἐξα ἱπιπηιξαία 6586... υἱ ἂπ- 

τἰψαδο (αθυ]Δ6., 4} }5 ζπΐϑ5θ!,, βαι 8. ἀἰβογία Ἔχβίαγοπιὶ υϑϑιϊρίδ. 

Ετίαπι φυδτγιὶ σοποῦῖβ ἀ βου ρ οπαηι 1, ἢ γβίι8 γ6] ΟΧ αἰ ἰὰ γα τ 

οοπβίοπα ρῥτγοίδοίηι 6556 Ὑϑὶ ἃ} 110 ἀποίογο πη ρου θ δά δοίδπε 

ἀϊοῖ!. Νόαιο [ἃ πλ ΐ 54} }8 ργοθα886 νυ θίιγ, ΕἸοπίπι φυοά ρτί- 

πῖιπῃ [ογγί ρΌ586 ποσαϊ, ἐγαηβίμιπι ΓΟρθπίο [ἰΘτὶ ποὸπ δὰ ροοΓο8, 

βοά «αἱ πιϑίϊογοβ. ποθ ποὴ υἱάε!, ἰά, ἀιοὰ ἀδβίἀογα!:, [ἰογὶ 

ΟΠπΐπὺ ΠῸΠ ροἰιτιΐβθ6.. πἶδί οἰΐ8 σοπογὶβ παπιδηΐ ἢ ἐβιθΥλπὶ ἃ 

Ῥτγοχίπιο Αομδϑογιηι ἔθη ρογα ἱποίρογα υοἱ υἱββοὶ ροοία, αυΐ δπῖθα 
86 ΘΧροβί Γι 6886 ΡΓΟπιΐβί! : ὡς ὁμόϑεν γεγάασι ϑεοὶ ϑνητοί τ΄. 
ἄνθρωποι. Αἱ ῥγδοίθγρα, ἱπαα!!., πὸ ἱπιο! Πρ ίμιγ αυΐάθπι., Οὐ 
ΠΟΙ ΙΟΓῸ5 ἀἰσῆΠ ΙΓ (ΔΓ σΘΠΟΥβ ΡαΓ  οἶρ68. [ἢ ογΪθ σΌΠΟΓΟ 

ἀοοοββογαΐ 6] }ππὶ [Δ Π(ΠΔΠῚ 51 ΠΊΠ}1ηὶ πιά] σι. 56 Β6]10 αἱ ᾿ρ81 

μοτοο8 ρογοιη! 198), Ἑηΐηι γθγο δὲ ἰογεΐα οἱ χιαγία δθίδβ θ6 118 
«ἰάθπι ΟΡΟΓαπὶ ἀθάθγιη!. 5οά ἰἴὰ αὶ ἐστι αοίαϑ ἱπᾶάο Γογοοϊ αι β 

ΠΟἰΆΠ), ἀιαγία ΟΡ 5βἰ πιὰ 6 Ὑ ἐγ 15 ροοίαγιιμι ΘρίσΟγα πὶ σΑΓΠΙ ἢ θ118 

ΟΘἸοργαίδο Ἰαιθ8. τορογίαγοι. Νοη οπίπι ἴῃ ἴδοίο ἰα08 68[. βοά 

ἷἰπ 60. φυοηπιδαπιοάμπι ὰϊ. ΤΟΡΕΪ ΘΠ υ 8 ΠΟπΐμ 65 χείρεσσιν ὕπο 
σφετέρῃσι δαμέντες 

βῆσαν ἐς εὐρώεντα δόμον χρυεροῦ «Τΐδαο 
γιόνυμνοι" : 

ἤΘΓΟΟ5 γ6ΓῸ, (υΐ 511Π|Π|08 ΥἱΓΕ 8 5Π86 ὈΥΓΆΘΟΟΠ68 ἱπυοπογηηὶ, 
ΠῸΠ ἀοπιοϑιἰοἷ5. "6118 ἱπίογίογυμ!, 504 ΠΟβι65 ΓΟΥΓΟΓ Ορρισπᾶπ- 
ἄο, ᾧἱ δογῦμι ργίποῖρο5. ροϑὲ πιοτίθμι ἱπ Βϑαιογιιπι ἰπ51}}}8. Ο0110- 
. 

103) Ηεγπιδηη, 1. πιοάο ἰ. δϑϑοηζίγα νἱἀθύλγ. 
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οαγοπίιν 195), Πδχπο οἰΐαπι Πογοαπι σ΄ μι18 δἰ πι 6 86 δι} }5 
οἵ ΔΟΓΟΠΙπἰβ "6 }}1οἷβ φαϊάοπι ἀράοτΓαϊ, 

. (οὐδὲ γὰρ οὗ πρότερόν ποτ᾽ ἐπέλοντο, : 
ϑεῶν δ᾽ ἐξ ἀνάκτων ἐγένονθ᾽ υἷες 
ἡμίϑεοι, ἄπονον οὔτ᾽ ἄφϑιτον 

. οὔτ᾽ ἀκίνδυνον βίὸν ἐς γῆρας 
ἐξίκοντο τελέσαντες) ὁ 

βοὴ ΟἿΤ ἰάθο ροϑία ποῦ ἐιβεἰἀπὶ δἱ υἱγία!οπι (δικαιότερον καὶ 
ἄρειον) Ἰιυλιβ σϑπθγὶβ Ῥγᾶθ τουτί οἴἴογγε ροίαῖ! Ὁ 195} (οἴθγιπὶ 
γΘΓΒΙΠῚ., Παΐ οχοίἀΐ586 Ηδγπιαππο 196) οἱ 1,6 γβίο υἱἶβιιβ δβὲ ροβῇ 
γν. 167, χυππὶ 50 ἀυΐβαιθ ποθ γοβειογΓ ΘΟ Πα ηἰαΓ ἰρ8ῖ. ἰρ5ὶ 

{υοαυο χροὶ βιιπῖ, σαᾶπὶ ρου οα ] 0586 Ρ] 6 ηᾶ 1686 6556} ἱπιοΓΡΟ Ϊἃ- 

ἰοτῖβ ορογᾶ. Εἰοπίπι αὐγίαι!6 νυ γβπι ἃ ΔΙΊΘΓΟ [ἰούπιπιὶ ρΓΟθαΓὶ ΠΟ 

ΡΟ856 ΡΘΓβΔ5ΠΠπὶ 68... ΕἸ(υΪ6πὶ ᾿ιᾶ60 : 

ἐς Τροίην ἀγαγὼν “Ἑλένης πόσις ἠὐχόμοιο 
ὥὦλεσε μαρναμένους Τρώων ἐν πίονι δήμῳ 

δαΐο Ἰο60 ἴπβϑογογο οοπαίαβ σοί δὰ8 αἰ ΠΠου] τα 68. α]]}ι5. Ηοτ- 

πηδηπὶ οὐ 1, ΠΓβὶΪ ὙΘΓΒι8 ῬΓΟΠΙΙΠίαΓ,, Υἱτᾶ586. πα μὶ νἱάθον 197). 
Ὑ δηΪπιὶβ. ἐᾶπι δὰ Ἔχίγοπιμιπὶ., Υ6] ροἰΐι5 δὰ Ἔχίγοπια ΠΟΙ πιπὶ 

Βθπθῖα, Ναπι νυ. 176----208 δρὸ ἀπὸ ἀθβουῦῖ σθπθογα οχί βίο, 
ΦΌΟΓΙΠΙ ὈΓΐι15 ᾿ἷ8 ΘΧΡΟΠἑταῦ Ὑογβ θ 18 ΘΧΊΓΘΠΙΪΒ: 

104) ΟΥ̓, Ὑγ γε οΚου, ἱπ Μαβοῖ Ὁ ἦρβο δά 1,2, ν.344. Νεαιο γϑοΐς 
οοηξαπάδ5 οππὶ Βαπιδετροτο 1. 1, Ρ. 582 μογοῦπι δοίδίοπι δππὶ διιγθ8.) αὐ ὶ 
Ὀοαὐϊβδιπιᾶ ἤδθς σοπάϊτϊο οπιπίθιιβ δἰΐαπι υἱνῖβ οοπιπιιιπΐβ οὐδ. 

105) Οἵ, Άδηκ. 1. 1. 1. ρ. 858 84. 
106) [π᾿ σθπ8. Θοοίι. 1.1, ῥ. 326, ἐπ᾿ οδπβ, 1ωθῖγβ. 1.1. Ρ. 181: οἵ 

1μθἢγς, 1. 1. ρ. 335. π. 16. ᾿ - 
107) υδπιᾳιδᾶπι 5ἰ ἔδυτὶ ροϑββὶί δρυὰ ρμορίδπι δρίσαπι πόλεμός τε 

κακὸς καὶ φύλοπις αἵνὴ ---- ἐν νήεσσιν --- ἀγαγὼν κι τ. ἕ,, ἈΪΜΠ οπιπῖπο 
πιαξαπάμηι δἰ[. Αἴᾳαο οὐαβπιὸαϊ 5ιιυ)δοίαπι γουθόγαμι ἐν νήεσσιν ἀγαγῶν 
(ὥλεσε) εἰΐαπι ἔδοὶ ἰιι5 ργουα δ, ψαΐα ρχορίεν 68, 4π86 ἱπίογροβίία βυπί, 
δὰ βϑιιδιιπὶ ροίϊι8 δέ σοπδίγιοίϊο, Νάαπι ἀγαγὼν τοἀάεοιάμπι »»απιοῦοϑ, 

δοίοβις, αὐ ἐς Τροίην ἀγαγὼν τοβροπᾶεαί γογρΐβ ἐφ᾽ ἑπταπύλῳ Θήβῃ, 

δὰ Ἑλένης ἕνεκ᾽ γοροίαίαγ μαρναμένους. Οεοίθγαπι οἵ, οἰϊδηι Ηοπι. 
Οἀἁ. γ, 800. 
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ἀλλ᾽ ἔμπης καὶ τοῖσι μεμίξεται ἐσϑλὰ κακοῖσιν. 
Ζεὺς δ᾽ ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων, 
εὖτ᾽ ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέϑωσιν" 198) 

ἀοίπάθ βϑαυϊ αν πουΐ σ᾽ ποτὶβ Οπιηΐ πὶ Ρ 6 ββίπιΐ ἀθϑουρϊο., «θὲ 

Ναεπιοβὶβ οἱ Ρυάογ, υἱϑίπηα πα πη πᾶ. ἡ ἐΘΓΓΆπὶ ΡΕΟΓΒῸΒ ΓΘΙ παι δηΐ, 

Ἠδογπιᾶππο., («ἱ οἹἑπι ἰάοπι ργοόθαθαὶ 199). τὰπιθπ ροβὲ ὙθΓβαβ, 
4008 πιοάο ἃἀβογί ρβίπιιβ. ποππυϊΐα οχοὶ ἀΐββθ ρυΐαν  ; πῃ] ἰδοὰ- 

ΠΆΠῚ βία ΠΕ ΓΘ Υἱχ Ορυβ 6886 υἱάθίαγσ. ΕἸἰπῖγὶ δυΐοπὶ 60, 4ιθηὶ ἀ6- 

βίσπανϊ, ἰθ00 υΐπὶΐ σ᾿ πογὶβ οᾶτπιθῃ, ἰρ818 ΘΧΊΓΘΠΙΪΒ 1118 Ὑϑγβί θ 085 

8 5 ἱΠυβίγαϊιγ., υΐθ5 Ρ]Δη6 Γοβροπάθι βρουπάϊ βϑπογὶβ οἶδιι- 
5.1 ἰᾶθ0: 

τοὺς μὲν ἔπειτα 
Ζεὺς Κρονίδης ἔκρυψε χολούμενος οὕνεκα τιμὰς 

οὐκ ἐδίδουν μακάρεσσι ϑεοῖς οἱ ᾽᾿᾽ολυμπον ἔχουσιν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα κάλυψε, 
τοὶ μὲν ὑποχϑόνιοι μάκαρες ϑνητοὶ καλέονται, 
δεύτεροι, ἀλλ᾽ ἔμπης 110) τιμὴ καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ 111). 

γ γαπι 1,6 γβίτιβ., αἱ σ πογίβ φαϊπεὶ, ἀιοά οπιπίαπι ΘΧΙ ΓΟΙῸ 

ΠΟΠΙΟΓΑΙ, ἀθϑογρ 0 ΒΘΠΡΟΓ ὙΘΓΡΟΓαΠπι ἐδ ΒΟΥ ἤυΐυγο οοπ παθ- 

ἰὰγ, 105 ἴΓ68 Ὑ ΓΒ 15 11} σα88 ΘΧΡΌΠΡ πο 5 6586 σοπβοῖ, αυοά 

ΡΓΐΟΓ Ὁ ἱπιθγροϊαίογθ, θῸπὸ υἷγο, 4πὶ πθὸ π08 ἀθβρογδγθπιβ, 

ΟΥΘΓΘ γΟΪπογῖξ., ἀπο Δ] [6 γί 40 ποπιΐπ ἴαοθῖο ρῥτοίθοιὶ βἰπί, ααυὶ 

γουθἶβ: εὖτ᾽ ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέϑωσι 1|185 πιυ 5 
οἱ γτϑρϑι 8 ποπιΐπυπι οχϑεϊποιίο πο 5 ἤοο γαϊἰοἰπἷο τὰ ἰουΐ. Ὑγθ 15 

δταπάϊ ἰγγίάθγε γυομιογί!. 856 πϑᾷιθ θγπιᾶππο πθὸ Ἀδηκίο 113) 

108) Ροοίδ τοῖὶ ἰΐα δὲ ἱπίογπιασε υἱάδίαυσ, αὐ βθιη ρου πιαρὶβ ἀϊ- 
πυϊπαξαπι ἰσὶ ραξοὶ πυὖπὰ5 υἱέδα βραϊίαπι, ἰΐα αἰ ἑἰὰπάδαι ἱπέου ἱπίδπεϊδπι οἱ 
βδπθοίιζεπι, ἱπίου ἀΐθπὶ παία!επι οἱ ἴαίαϊίοπι ἢ} 1} ὑθπιρουὶβ το ἱπαυδίηγ, 
Νδιι βἰπριυίοσαπι μομπιΐηαπι θυὸ ἰ8}18 δοίδϑ ποι οἰγοιιπιδοτὶ υἱέϊ. ΟΥ̓, 
νυν, 1823 κᾳ. , ᾿ 

109) [πῃ εεπ8. αοοίε!, 1.1. ν. 3227: ροβίθα δ} ᾿δο βϑηξοπίϊα γεσϑββὶζ, 
ΟΥ̓, οθηδ. [μοργα. 1.1. Ρ. 182, υδὶ νογβιιβ 184--- 198 ἱπέοεγροίδίοχὶ ἐχίδαθι- 
ἰὰγ, Οἷν οἰΐαπι ϑοϊμοριπδπη. |. 1. Ρ. 10. 

110) Οἵ. Αταί. ΡΒδεπ. υ. 117 5ᾳ. 
111) Οὗ. Άδηκ. 1.1. 1. ν. 37. 
112) Οἵ, Ἠετγπιδπηη. 1. 1. Άδηκ. Ι. 1,1. ὑ. 87. 
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1,6 Γβῖ 18. ῬΟΓβιιαβὶ! ἀδ -ἢἷβ ΓΔ ο 118. ιὰ8 ΒΟΥ ΟΡ [6 πὶ αἰ ά6 60 
ΔΟΘΓΒ ΓΔ ΘΠῚ 50 ΠῚ ΠΙ8 ΠῚ ΓΘΟΙ ΙΒ, ρΡΡ ἀν ογῖβ. [πηπι0Ὸ οὐ βοΐ ἱπιαρὶ- 

π6πὶ, 4086 οοἠϊίποιογ ν. 188, ἃ ἀπίπιο νείογαπι ροθίλγιπι, ἀρυά 
4108 οὐΐτπιὶ 5611 στᾶν ἰβδί πη πὶ Ὁθ ̓ ν 15 ἀδργοιοπάδβ. ΠΟΙ Δ] Θ Πᾶπὶ 

[υ586, Ὑ6] ΘΧ βί μι πὸ ἢ0ο 000 ρογβρίοίμαγ Οὐγθβοδα (δ, 84 54.) 

«Ἵϊϑίοπάς 9 ἱκόμην, καὶ Σιδονίους καὶ ᾿Ἐρεμβούς, 
καὶ “ιβύην-, ἵνα τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέϑουσι 118). 

Αἰᾳῃθ ἴδοῖ!α ἱπι 6} σὶ ροῖθβι, οἰΐδπὶ Βοο ΒΟΙἷπα ΟΡΡΟΠὶ 96 Π18 
φιΐπιαπι βθουπάο, δὶ 

ἑκατὸν... παῖς ἔτεα παρὰ μητέρι κεδνῇ 
ἐτρέφετ᾽ ἀτάλλων, μέγα νήπιος, ᾧ ἐνὶ οἴκῳ (4ιδο πιαΐο 

ἱπιογργοίαιβ οϑὲ ΒΟ θη ηπι8 ]. ]. Ρ. Θ 54.}. 
Ὠίνεγβθ δυΐθι ἀθβοῦὶθὶ φαΐπίιπι, 40. 'ρ56 Ηδβίοάιβ υἱνί!, οἱ 

ΒΘΧΠΙΠῚ ΘΘΠΙ5., Ομ} 8 αὐνοπίυπι ναΐθ8, 4 τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό 
τ᾽ ἐόντα (ἴποορ. 32) οα] εἰ, ργαθάϊοι!., ἤθη δβὲ, ΟἿ τα} }}8 ΡΘΓΒ6- 

4πὰγ. Νὰπι σαυμπ ροοία σπου ῖ5 φυϊηιὶ νἱΐᾶπι ΔΘΓυ πη πΟβᾶπι ΡΟ 5 

ἰηβίσηαι, Θἂπὶ ΟΟΠέΓὰ δϑίαίθηι, 4πᾶ6 ἴθυγοᾶπιὶ χορ  Γὰ 51}, [1 

οπιπίππὶ ρΘββίπιθ ΒΑ θἐ Πγάπι. 6588 ἀἰοί!, αἱ 566] 68. 58ίπια υδθαθ, 

4υδ6 οἰΐδπι ἰπ δοίαϊθ ἴδγγθα ἃ}} βίοι ἶβ ἱπίογάσπι ραϊγαγὶ ἰ46 0 ποη 
ποραίαγ, υ5416 ἃὉ οπιπΐθιβ οοπι απίυγ. Οἰοὐβί ροοία (Ὁ } 18 8πὶ 

ἀθ βιὰ δείαϊθ ργοίθββιιβ βββδῖ, ρ΄απθ σοῃῖγα δου! ίαπι οοπϑοίθι- 

εἶδπι βιαξΐβδοι, ἰὰ φαοά ἃ) ΘΟΠΒ1Π10 6}}8 8] 16 πἰββί πη πὶ 6556 ραἰοί. 

ἢ υᾶ6 οηἶπὶ Γ6Β θ᾽ αγί πλιπὶ ΤΟ ΟΥἱ5 ἀπίπιο ἀαπί, ἢΠἀ65 γϑτὶ οἱ Πάποία; 

ἘΓΓΑΙΉ( 16 ἐΘΠΊΘΓΘ Βιιϑ. 5861. Ῥγδθίθγθα ΠΘ ΟΝ ΠῚ Θ᾽ 6 ΠῚ βοχίιπ ἃ 

Ροεῖδ βίσηϊ ποαγὶ οχ  βι παν ῬΓΟΟΙΪῈ5 114) 

56ἀ ΓΘ γβίιβ οχ δ᾽ {πὰ Γασθπβίοπθ, 4υ8πι ἢ πὸ ἱπέοθ πὶ ΒῸἢ 
Δ ΘΆπιι5. οἰΐδπὶ ΘΧΊΓΘΠΙΟΒ ἐο 8. αυΐι8 ΟΑΓΠΙΪ ἰδ ὙΘΓΒΊΙΒ ΒῈρ60- 

6886 π|8]6 οΟπ μα, Π08: 

118) Ηος, πὶ ἔδ!οΥ, ἰοθο οἰΐαπι νϑυβὰβ Ἠδδβιοάοΐ ἱπίογργοίδιϊο 8δἀ- 
Ἰυναίυν, ἀθ αὰ8 Ηδγπιᾶππιιβ οἰϊπι (6οπ8. Θοοίι!, Ρ. 169) πιΐγα Ὁ} } 18 ἀϊοία 
Ρτγοία! (ἐξ. ΡΙΔίοπ, Ῥμδοᾶ, 76 Β. Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμέν τε 

. καὶ ἠκούομεν καὶ τὸς ἄλλας αἰσϑήσεις εἴχομεν ;). ϑ΄οηίοπίία επΐπι πᾶος 
οϑί: ,» φυὴν πϊβουϊδεαπι δὰ ἱηρτιογῖς πιοὶθβ, οὐ ἦδπι παβοθπέθβ βθηϊμπὶ 
ηιοάάαπι οσοιρείδ, Οἵ, νοΐοσγυπι ορὶπίοποπι ἀθ ποπιΐπαπι Θογρουῖθι8 ἴῃ 
ἀϊεβ πεϊπουῖθιβ ἀρ. Ῥ] πη. 7, 16, οἴ πιο πιοῦ 518 ἔδθαϊδθ ῬΈΟΤΟΥ ἀππι. 

114) ΑἸΐέον βοπεῖς Ἀδηκ, 1.1.1, Ρ. 87, 



46 ΡΆΑΟΙΕΟΘΟΟΜΕΈΕΝΑ. 

καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης 
λευχοῖσιν φαρέεσσι καλυψαμένω χρόα καλὸν 
ἀϑανάτων μετὰ φῦλον ἴτον 115) προλιπόντ᾽ ἀνθρώπους 
«Αἰδὼς καὶ Νέμεσις" τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ 
ϑνητοῖς ἀνθρώποισι" κακοῦ δ᾽ οὐχ ἔσσεται ἀλκή. 

Ναπι οηἶΐπι. ἱπαυΐξ,, Ὑθγβαη!ῦ δὰ δοίαίθ, αιᾶ ροοίδ οδηΐ!. δάθιο 
ἵπίον ποπιΐποβ αἰδὼς οἱ Νοπιοβίβ) Ργοίθοιϊο ὙθγβαπιΓ; 58' δηΐπὶ 
Ρἰοἰαιβ οὲ ῥυάογίβ πα υϑβίρία αυΐάθπι ἱπ γθθὰβ πππιδπίβ ροοίαθ 

ἈΡΡαγιυ ίΐδβοηξ, ΟΠπιπΐπὸ δπὶ πὸη Ρυϊ0 δά ἰοίππι 00 ΟΡΟΓΙΠΙ εἰ 

ἀἴογα πὶ ΟΔΓΠΊΘ ΠῚ ΟΟΙΠΡΟΠΘπά πὶ πὶ πιμΠπὶ ΔΡΡΙοαἰαταπὶ [υἴ886., αυΐ, 

{πππὶ απίπιΐβ ἰὰ ρμοἱΐ5. 4αδπὶ δυγίθ5 σοι ροπογοῖ., ῬΓῸ οογίο ἐΐ- 

ππογὸ ἀοθεΐββεῖ, π6 οπιποῆν ΟΡ ΘΓΆΠι ἔγαβέγα οοπβιπιογοὶ 116). 
Ἀοβίαπι ἴὰπ ἀπο Ἰοοΐὶ, ἀ6 φιόγαπι ἱπιογργοιίαιίοπθ [ΘΠ γϑίιι8 

Ρίαπο ἀοβρογανῖ!. γίπιηιπι δπὶπὶ ἰα νυν. 174.,.175: 
Ἱ]Πηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ὥφειλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι 

ἀνδράσιν, ἀλλ᾽ ἢ πρόσϑε θανεῖν ἢ ἔπειτα γενέσϑαι 
ἱΠυὰ μηκέτ᾽ οπιπίπο [ογγὶ ποθὴ ρο886 ἱπάϊοαί. Νάπι, ἱπαᾶυῖΐ. ἀαυΐ 
αἰοῖ! αὐ πᾶπὶ 6 ἈΠ] 1185. 1ιῖ5 Ποιπ θ15 ἱπέθγθββα ἀθθογεπι “(, οἱ 

ἀὐἀάοπάιιπι 6δὲ 9.564 5ἰα!πὶ ποῦς, ΑὉ 8] ἀπίθᾶ πῃ] ΠΟ Γοπὶ δοία θη 
ΠΝ οχροβυΐ!, πος πιοάο: ,,364 ἀπ! ἀπίθα [υΐ886 δυὶ βίδε πὶ 

πιοτίςς, ΥΟΙ ἱπνογίαπιθβ σοπὶ ᾿θο μιοάο: Ουἱΐ [4 ἀἰοὶ! , αὐ πᾶ πὶ 

«ἢ ὍΝ ΠΟΤΕ 18 6586ΠῚ δ} ρο5᾽ παίιβ'΄, πυΐὸ ὀχογάϊοπάιϊπι [ας 
25 ΠΟΙ] υΐο ἀθίδ! ἰΠΈΘΓΘ556 “(,ς, ἈΠ} π5 ἐς ἱπδρίθπι 68:. Ηδου 

ΠοΠγβίιβ. ὅδπὶ ΗΠ Θγπιαππηι8 117) ΓΔ 0116 ογαιίοπὶ δὲ γα πὶ βα 5 οτὶ 
ΡΟ586 ρΡυνὰν νογίοπάο 270 πὸ οἰΐδηι “6. 564 οαυϊάοι δάϊιιο πα]! αὶ 

ἰπυδηΐ Ἰοοιπι, αὶ μηκέτι τοοῖο ἱπ οΓΡΓ ΟΣ 5. ,)π6 οἰΐαπι ", ῬΥΔΘΙοΥ 

1165... 40} 65 διπὶ ἐγ6 5. "ἱ Ῥίπάατγὶ Ὁ]. 1, 7 54. 184. 15. 8. 21, 
π΄ «αἰ 8. ΟἸπη 118. ΘΟ ραΓαἰΐνι8 ἱπθϑὲ. 4υσοαῦπι ἢΠΠυ4 μηκέτε 

ἃγοίί8. οοηὐπσοπάμπι. Νοίμι6 ἰαπιθη Καπκίο 118) ΘΟποθββουῖμι, 

115) 18 οχ ορί. οοἀά, ἰοσίΐοπο βου δοπάμπι οί. 
116) ΟἿ. δηκ. 1.1. 11, Ρ. 31... σοπίτα Τ θοση. 1185 54. ὑπίοαπι 

88 ΠῸ ϑρεπν αάδυο ἱπίοτ πιοτία!οβ δὺ οϑίθχὶϑ οοϑὶ Εἰ θ0}5 Ῥγουβοϑ ἀογο οίο5 
ὙΟΓΒΑΥΪ αἰοϊξ, 

117) ἴῃ οθ}8. [μϑῆγ. Ι,.1. ν. 181. 

118}.1.1. ρ. 38, 



. 
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Υἱἷπι ραγιϊουϊαα ἔτε ἱπ οοπιροβίεἰβ οὐκέτι εἰ μηκέτι ἱπίογάμπι ἰϊα ἀ6- 
᾿ΠΠΘβοΘγο.. οἱ ἰἀπεπϊποάο ποϑοῖο φυΐά ργίβείπαο 8 σα ΠἸοα ἢ. τὸ- 

εἰποαμιγ. ὅου!, ἤοτο. νυ. 80 δπΐμι γόῦθα οὐκέϑ᾽ δὁμὰ φρονέοντε ἴϊὰ 
ἰπ| 6} Πρ πα 5πὶ, τα σοηἰπὶ [γα ΓῸ 8. ἢ} }} ἀπ Ρ 1} }π|8 σοι π οἱ σ6- 

πιΐπιιπὶ 56 Π5ἶ886. ἀϊοαηίισ,. Οὐππὶ ἰσίίασ, ἱπ {πᾶπίιπι ΟΧΟΙ550 

Ἠοιμθῦὶ Δ᾽ ΟΥ 16 ΒΟΓΙΡΓΟΓΙΙΠΣ πἰϑι ΘΟ 18. 51ΠῈ, ἔτι, οὐχέτι, 

μηχέτι ἀδ ᾿Ἰθπιρογα ργαθβϑηὶ [πἰασοίμιθ. πϑιγροηθιν 115).. ΠΙπὰ 

οὐ αι“ (Δα 0.) γόγοὸ ἰαπέπμι 0] 6} 8 ΘΟ Ρ ΓΑ νἰ5 ἴῃ 5:18 

ΒΓΕ ΟΣ} 18. ἰπβῖ!, Οχ οιμμνπΐ ραγ οα]α πὲ ἶσ αοίιι ἸΟΟν5 ὁχ- 

ΡΙ οαπάτιβ οδὲ. Ῥοοία νογοὸ ἀΐοθυθ υ οἱ: 9 {Π||πᾶπ| ΠῸ ΔΙ} 1π|5 ἴῃ 

φυΐη!α δοίαῖα υΐγόγθη, βοὶ γ6] δηΐθα {πᾶγία ἰπ δοία! ΥἹΧίββ 6), 

πὲ ἀπΐ6 ᾿ᾶπὸ ἀρία! πὶ ΠΠΟΓἰ 18 Θ886ΠῚ,) ὙΟ] ΒΓ} 1 Π| ΠΟΤ 15. θ 08} 

᾿νε} 18. μι ΒΟΥ πὰ 6 Δ ΔΕ }8. ἔθ ΠΙΡῚ18. ρΟΙΐι8. τον ἐν ΒΟ ι."ς. "δοο, 

486 5[6 τοοςϊ ββίιηθ οοσίξαϊα βιιέ, ἴῃ ΤΓΘΥ 5. ΟΟὨ ΓΑΧΙ ΔΈ |6 5]- 

πλ}} ΟΝ] τι15. δβὲ, ἤα {Π|4 οὐχέτε πα σὶβ ἃ πρόσϑε ϑανεῖν ἀπαιι 
αἱ ἔπειτα γενέσϑαι ἀρίι! 6556; 4ποπὶ πορ]σομ!ογοιι Ἰοψποπΐ 

πιοάτπι οἱ οἰΐαηι [Δ ἢ} 18 ΤΟΝ 65. 5ἱ ποσὶ ὙΟΓΒι πὶ ΒΘ ΗΘ ἢ Δ 

ΟἾΒΘΓΥΑ 8. ρθη 6. οοαΓοίαϊαπι ἴῃ ΤΟΥ Δ ἢ ῬΥΟΥ ΘΓ] ΟΤΙΙΝ .. {ΠΟΤΙμ 

τα ποι ἐπ [ὰ} Πν8 ΕΠ ΡΟ ογο 6556 οοπρίαὶ 130), 
Ἰ)οπίις ν. 193 

μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν 
ἀνέρα τιμήσουσι, 

{ποι ἴν6 ἢ Γβίιβ οπηπΐπο ἱπίογρο] τῆι 6886 ΟΧχἰί βεϊπιαί,, ἱπίογργοίαμ- 
ἀυ5 6586 νἱἀοίαγ: «ΡΟ 5 νἴγαπι Βοπουαθιη., 4ἱ Γἀοϊποτὰ [οἵαν 

οἱ ἰρ88 5811 (δοίμηιιβ., Εὰ υϑῖο, αυΐθιβ πᾶ6ο ργοΟχίπιθ ΘΧΟΙ Ραμ ΤῸ, 
οἰΐαπι ἰρ56 σογγί θη ἄα 6556 ραν ΘΥἶπὶ ἴ6γ ἰπ πιοάμππι ἨοΓΠπιαπηΐ: 

δίκη δ᾽ ἐν τοῖσι καὶ αἰδὼς οὐκ ἔσται 131), Οἱ, οὐ δίχη ἐστὶν ἐν 
αὐτοῖς ν. 930, τ᾿ ᾿ 

Ν ε΄... ... . . . .ὄ 

110) [)6 ποιεῖ ρ! οἱ ρατεϊοιϊαγυπι μηκέτι δὲ οὐκέτε ἀδὺ οἵ, ΝΙίΖβον. 
Ἀπη. δὰ Οὐ. ε, 153. λ, 174. μι, 222. 

120) ΟἿ. Νιίζεοῖ. κἀ Οἀ. ὃ, 558, 

᾿" 

121) [Ὧπὶ νϑίβθγος ἴος ἱπ ἰοοὸ ᾿ιδϑϑΐββθ υἱάθπίασ, ΟἿ, Ῥσοοι], ἢ 
ν, 182, οὐλυ5 ἀοίοδπβίομποπι ἰοοιἱοηΐδ συ ραίδο ἱππιποῦῖίο ργοῦναὶ ἤδηκ. 1, 13, 
υἷα νόθα δίκη δ᾽ ἐν χερσὶ ποπιο ἑδροῖ, αιΐη οἷβ ϑοβέίθιῃη ᾿μϑῖσηϊτὶ ογ6- 
ὦδε, οἱ ρδιυιΐο δπΐθ χειροδίκαι δυδίήοθαηί. Οοπίγα ᾿ἱπάογῆὶ οἱ Θοείί- 
᾿ϊπσὶ! Ἰμεογργοΐδιϊο, ὁχ πὰ καὶ ραγίϊοι!α ἰΐα ροβὶία οθ8ο ἀϊοϊζαγ, πὲ σοη- 

͵ 
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8. 3. Βὸ οὐγιΐηΐ μδτίθ, α866 οοπέϊποίων (νν. 504-884). 

Οπιπία ροοία που! αὐ Γαι 6 ΟὈπίθ πη 6 πὶ οἰ ΑΓ ββίπιᾶ ἱπ 
ΟἼυ06. ΘΟἸ]οοαΓοῖ. ΑΙ αἰΐ8 ογίδο β0 {φυδθαι! 6 Π ΠΟΓΘ βίγεπιδ [ὉΠ- 

δυπίυγ, ΠΟΠιΐπ6Β γ6ΓῸ, 4αΐ ἱπιογ αἰγαπι 6 ἃρππὶ, ρμοάϊθι5 πιδηΐ- 

θυβάὰθ Ορογᾶπι ἄᾶγα ἀδθεπί, π6 πιἰβουγίπηϊ πιαᾶϊδθ Οοπίοη οί β 

4586 0146 ἤαση!. ΕἸοπὶπὶ ῬΓΟπΙ 6.18. αὶ ΟἸἐπὶ οὐπὶ δον αἰ Βαι6, 

αὐ πιαϊὰ σοη!επίϊοπο Ποπιΐπιπὶ Γ68 [ογίαπᾶπιαθθ δυβογεὶ δίαιθ 

ΔΗ} Ποαγοῖ., ργυάθηιίαθο οἱ ΘΟπβ}} 1} σοί ἃμηθπ ἰπίγογαί, 500 ρογί- 

οὐ]ο ἂς ἀᾶπιηο ἜΧρογίιβ οϑὲ, 4υδπῖο ΠΙΪΠΟΥ 686 οπιπΐβ ρΓᾶνἃ 08]- 

1 ἀ1π188 τογὰπὶ σταϊΐοπο αἰ ν᾽ πίταβ οοπβίϊία Φονίθαιθ πυμῖπθ. ἢο- 

ΠΐΪΠ6 85 Θηΐπὶ ἰπ δ᾽ υδά 6 πὶ 80] ογὶβ 80 βῬΡοθπᾶθ βοοίδἰαίθπι ἀθ  γιβίξ, 

αἰ νἱτὰ πιογία! α πὶ, ἴδο Πα α υἱοῖβ οι ραγαπάϊ ργδογερία ἱπιπΐ8- 
Β541:16 ΟΠ ἢἶ5 σΘΠΘΙΪΒ. ΠΙΙΒΟΓΙΪ8.. ΤῊ} 10 ἀυγῖοῦ ἤἴδγοὶ. Ηΐ8 ροοίᾶ 

δοίαϊαπι ἴα] πὶ δὐαηχὶ!, Ῥυείπια Ποπιΐπαπὶ δοἰαβ [ο]  οἰββίπηα ἴα}. 

Τυπιὶ ἰρβᾶ ποπιίμυπι οὐρὰ ἃ0 Υἱ 8 υἱίαθ οοπά ἶο Ροοῦ ἴδοία 68}, 

αὐ ΔΙΙογα οἱ ἰογίϊα δοίαβ ῃγὸ ἀΐνθγβα πιὰϊθ ἀρεπάϊ γαϊοπα 50}8 

αυάθαιθ πιΐβογ 8 ἸΔθΟΓάγοη!, ϑυθβθουΐα οδὲ αφυᾶγία δοίαϑ, οὐὐι8, 

Ροοίδ 8} {|{8π| ῬΓᾺ6 Ῥγΐογ 15 τη γῖ [0 ργαθάϊσὰη ἀἀπὶ 6586 ἀΐοὶ!, υἱ 

οἰΐδη) π 6! ΓΘ πὶ ἴογ απ ᾶπὶ πδοὶΐ βἰπι. Ουὰπιαυδηὶ ἴδοϊ 6 ΒΘ η 1, 

ΡΟοδίαπι πη] πὶ ἃ}}6558 8} δηΐπιο Ἠοιποτί, ἃρυὰ 4ι6πὶ ταί 5βἰπι6} 32) 

ἰγαυϊ γαϊΐο οὔὔογαίν, δ] Ἰθπίου νοΐ 6856 υἱάθίυν δ Ὄχρ  !οδία ἀϊοοπὰϊ βὲπι- 
Ρ] οἰ αίθ ροοίδγαπι δορί σοσιιπι, δρυά αι05 ἰ 1] δ υδπιοὰϊ ἱπυοπὶ. Οἵ, Ηατί, 
Ρᾶτί, ὅτ. 1. Ρ. 137 8δᾳ. --- Οείογυπι ἀδ νυ, 198 δυάλαὰβ οἰΐαπι ᾿οθ σκίμπι 
Ῥαγα!ῖρ. Ρ. 41. δηπ, 42 εἷς ργοδίοεπίθπι: “Ἡδϑβίοάϊο {1 καχῶν ῥεκτῆρα 
καὶ ὕβριν, ἄς αι ἦᾶπὶ ἀΐα ἀϊδοορίαίιγ, βρϑοὶθ δἰπιι Ππιαμ οδὲ 1ῳποΐδπ. 
Οοινῖν. 8. 13, ἄνδρα βοὴν ἀτεχνῶς ὄντα καὶ κρακτικώτατον, βεὰ Ηο- 
βιοάυπι Ηοπιογθσηνα ἢος πιοῦο ἰοοαζιπι 6856 ΠῸὸπ σοπδίδί. Ασουβαίγυπι 
δυΐοπι ὕβρεν ὁχ ποπιΐπθ ῥεκτήρ, ὑπὰθ καχῶν, ρϑπάδγε πἰπιῖβ δυιϊβοϊοβαπι 
υἱάείυγ, Ετρο υἱχ οὔϊρεγθ ροββιπιβ, 4αΐπ δἰἰᾳυιδπᾶο ὁ ὕβρις ἀϊοίαπι 
6886 βίδίπδηηιβ, ΠῸ πιὸ ΒΟΥ μαγὰν ορἱπδίυν ϑ'γηί, Ρ. 580 οχ ὑβριστής οοπ- 
ἰγαοίυπι βαεὰ δοάθῃ ἱπέθ!]θοία. Υ δἰίοπι οοπβίαγοί δἰϊαυΐϊὰ ἀθ πδίιγα δυΐβ, 
οὐδ ποπιθη ἢ ὕβρις νεἰ ὑβρίς ζυϊι ; Ὕβρις οαπὶβ ποπιθὴ εβέ δρ. Χϑπορῆ. 
Ογη.ΥΠ!, ὅ. [ογίδβ86 ἃ ρεοἰιϊαπεΐα ἀποίαμι υἱ ὄνοι ὑβρίξοντες ν. ΥΥ̓ ἐπδεϊίηρ. 
δὰ Ἡετοὰ, ΙΥ, 129. δς ἀἰββί πιῖϊθ δηἀγοπγυινίοῖβ Πρᾶξις, Τίσις, Λύσις, 
Ἴσχυς."" ΐ ᾿ 

199) Οἵἃ, Ηοπιου. 1]. ς, 1071: ὡς Ἔρις ἔκ τε ϑεῶν ἔκ τ᾽ ἀνθρώπων 
ἀπόλοιτο. ᾿ 
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ΒΟΓΟῸ8 ἰΐὰ ἸΟ αΒΠΠΙ, “αὐ π᾿ 8108. 808 4πδπὶ ραρπᾶθ 6} Π4π|6 

. ΥἹαπὶ υἱγογιπι ἀοβι παίαπι ρα ΐᾶγο υἱ ἀθαπίυγ. Ὑθγαπι παπο, ἱηαυΐ!,, 

γί ν πηι φυϊπία ἴῃ ἀοία!θ, 4ι86 πιοχ δχοίρί δία ἐθπιροτγίδαβ. υϑ 

ΟΠ65. πῃ ΟΠπηΐ ΘΌΠΘΙΘ Παρίεοταπι οἱ βοθίθγιπι υο] αι π}}10 ἀ6- 

ἄδοογο δρβιίποθιηῖ, ρυάἀογὶ γθγὸ οἵ ρἰ δία! πα}} 8 Οπηπίπο το  ἤι- 

΄υσίυγ Ισο8. Ετσοο «υϊπίαθ ΠΟΠΙΐΪπΠ6Β δοίαβ. ΦΌΟΓΙπὶ πιϊβογὶδθ 

φαϊάθπι 71 πη χ᾽ πηὰθ βιπῆ, 56ἀ αἱ ἰαπηθη ἰΐὰ 856 μαθαπί, αἱ Ποὺ 

ΟΠ ΐα πὶ ΟΠΙπΐὰ ὙΠ ΡΘΓΘΒ., ΒΌΠΙΠΙΟ βία ἀϊο δὸ ἸΔθΟΓα θηΐΐ ἀθ θη, 

π6 48 ΓᾺΡ ἀἰββί 0 τη] ΟΓΏη οὐ 50ΘΙΘΓΙΠῚ ΟἸΓΒῚ ἈΡΓΘΡΕ, οπιηΐ 

ΒΡ6 οἱ (οτεαἀΐπ6 Δ] οἷα, ἴῃ ΟΟΙΠΏΠΙ 6 πὶ Β86ΟῸ]}} ἀθργανυδίίο πο πὶ 

οὐ πιΐβουαπι βιὰ ὉῸ]ρΡ διιοίδπι ΡΓΟΙηΐβοιιθ 46] θα πίιΓ. 

Ροοία ἰσίτανγ ργίπιαπι αἰγίαβαιθ Οὐοπίθπεϊοπὶβ ἱππασίποπι ἀ6- 
Ππθαν!. 'Ταπι ἔγαίγθιη οὐπὶ ΓΟΡῚθ5, ΦΌΟΤΙ πὶ 6Χ πιᾶ]ὰ ΘΟ ΘΠ 0Π8 

Ρτοϊθοιαπι ἱπ| 05} Ὶ8π| 056 ΟἸΪπὶ ΘΧρογ5 ογαϊ, ἀθμογία 8, ΠΘ 8πι|- 

Ρ᾽] 5 πιαϊαθ Οοπίθπι πη 5 ρᾶγί8 8. ΘΟ] ογθπῖ, ἰΡ50 ΟΥΑΙ ΟΠἾ8. οὗ ΓΟΓΌΠΙ 

ουγϑιι δα Ῥγομιθι οὶ [αϊὰ Θπαγγαπάδ ρορν θηΐ, μίβααθ δϑίδίαπι ἴδ- 

Βυΐαπι, 4υδ6 οἱ ἶρβα δ᾽ ΘΟΠΒ.Π10 ἀρ. Βϑἰ πιὰ θβί, ἰαηταπιπιοο ἰά60 

ἰαχία5 δὐϊπηχὶ!, φιοά ναΐθ8 Δ αι, {π|ᾶ8 ἴθ] 5. πα} } 0 ἐΘ ΠΡ ΟΥΙΒ 

οἵ ἰοοΐ υἱποῦϊο. σοπἠιποίδθ δοσαρογαῖ, ἰῃ πιοάσπὶ Αρο]]οάοτί 
ἀΘΠυ8 165 υἱοίπαβαιθ γοάάθγα πο υἱ!. (Οἵ, Θομοδπιάπη. 1. 1]. Ρ. 12.) 

.δαπι γὙ6ΓῸ οἱ ΟΓαΙΟ., 4π0 ΡῈΓ Γἀθυΐάγαπι ορρογίαπί αΐθμι 10Π- 

σἰαβ αἴστοββα οβὲ, 86 γϑοὶρίαι:, ροοία δοοὶρ γῖβ [θα] πὶ οἱ ᾿υ80]- 

πἷδθ πᾶγγαξ. υὐ πηᾶαθ (ΟΠ ΘΠ ΟΠΪΒ. Οὐ}118 ἰοῖα Γαϊο οἱ μᾶμιγὰ 

τ ͵λιι 5βαι}8 ἀδβογίρία ϑϑὲ, ἰὰ μοι  ββίπιυπι οἰ θα Γ Β06115, 4800 ἰρϑιπὶ 

Ηδβίοάσπι ἔγαιθ οἱ ἠυάϊοαβ οἰ ἐπὶ ἀθοθγαπί. Ουδθ [ἀθα]ὰ πἰϑβὶ 

μαΐο Ιοοοιοοιηροδβίία ἃ ἰρβαπι Ηδβίοάμπι βρθοίαγοι ροθίδπι,, ΘΧ 

ταδὰ σοηβιοίο σοΙππιθὰ 1233). ἢ (ᾺΠΠΟΥ. Ἰυβοϊπίαο Ιοοο δαἀμί τὰ 
ο55θῖ. Οποάϑί αὐΐοπι ΠΘ γβίυβ 1235) μαπὸ Τα υ] απ οαγίο οὐ βάθπι 
ΔιοίοΥἶΒ., (οὶ 4|11}5 ἸΟοἱβ ΔΘ ΘΓΡ 581Π|6 οὑπὶ ΓΘΡῚθι18 ἀραΐ, 6586 00η- 

οοάϊξ, μυΐο ροοίδθ ἐοἴππι σαγπ θη ἀοσδρίιπι ἀθθ  γὶ οἰϊαπὶ ἰά60 ἁἷ- 

ἀοίυν ἱπιαογῖο ΠΟρΆΓΘ. αυοά ΘΑΓΙΠΘ ἢ. πἶξὶ ΟΧχ Γοραπι γι γί Βαιιθ 

ἰδοίπθογο 80 πιϑιποῦία ργοϊθοίαμη δβϑοῖ, χ πῈ}}ὰ ρτορΓὰ ΡοΘίδθ 

128) ΟΥ, Ἠογαί, Οἀ. 1, 57, 17 84ᾳ. ὁ. Οὔὐ}ὶ!, ϑορὲι. Α]. 140, 168 54. 
8680]. δὰ ἢ. Ηεβίοάϊ 1, Αθβοι, Ῥγοπιϑίῃ, 857. ; 

124) 1.1, ρ. 238,-η. 203. 
δ: 
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οοπάϊοπα οτῖυπι ἀτραπιοηιὶ [υ͵δ8ο ὲ ρατγο ρηΐθαπὸ ἀἰἀδοιϊοί. Ουοά 
μἷΐ ποαιδάαᾶπι ἃ" ρμοοία δοιαὶ ἰβ Ἠθβί οὐΐδθ δ πη} Ροὐε 556 νἱάθ- 
107. ὈΓΆΘΒΟΓ ΠῚ Δυὰπὶ Π6 ΡΟΒΙΟΤΙΟΥΙ8Β συϊάοπι δῖα! 8 μοαΐδο, 

Τποορπίάοπι ἀΐοο, Ηοτγανίιπι, ΥἹγρ  απὶ αἰΐοβαιο 125) βἰπθ "ο- 

ΒαΪπππ|. 4108 ἀοοογθηὶ, πιδηϊ θη ἰδηϊαπιπιοάο ἰπ Θπαγγαμἀΐβ ΓΘΌῚ8 

ψοΥΒΆγοπίιγ. (Οδἴογιπι νυ. 212, 215: , 

ἄφρων δ᾽ ὅς κ᾿ ἐθέλῃ πρὸς κρείσσονας ἀντιφερίζειν, 
γίχης τε στέρεται πρός τ᾽ αἴςχεσιν ἄλγεα πάσχει, 

4105 ᾽ᾶπι 800 Ατίβίασγοιιο ᾿πρυ]αΐο8 6888 βο οἱ ἰδία ἈΠΟΠΥΠΙΠΒ ἴγὰ- 

αι 126). 4}Π1 ἱπέογργοῖοϑ ροβὲ νυ. 214 γε] αἰΐαπι ἰπ Ιοοιπι το οσαη- 
ἄἀοβ8. οαπβιθγαπὶ 127), τὐϊπὶ αηΐάθπι βασπὶ Ἰοσαπι ἰπγα ἔθπθγο υἱ- 

ἀοπίαγ. ΕἸ Ατίβίαγομαπι, αὐ ἀλόγῳ γνωμολογεῖν ἰγίθεϊ ρο586 

ποραβθαῖ, απ Ττοίτο5 γοοῖθ, 4αδηινὶβ τζετζικῶς, βἷο τοίαϊαν!ς αὐ 

π. 1.: ᾿ἄκούσατε δὲ ὦ Πρόκλε τε καὶ ᾿Αρίσταρχε, κἄν περ ἡμεῖς 
τοῦτο οὐ διορϑώσαμεν, οὐ γελοῖον ἦν καϑ᾽ ἡμᾶς, τὸ τὰ ἄλογα 
μὲν καὶ ἀνθρωπίνως λαλεῖν συγχωρεῖν, μὴ μέντοι δὲ γνωμολογεῖν. 
ἀλλ᾽ ἱστέον, ὅτι ὃ λαλεῖν ἀνθρωπίνως εἰδὼς, καὶ γνωμολογήσει 

ϑελήσας, καὶ ᾧ τινι συγκεχώρηται τὸ λαλεῖν, καὶ τὸ γνωμολογεῖν 
δηλονότι συγχωρηϑήσεται. Νοαιθ πᾶπὸ βϑηίθηι πη ΔοοΙ ρ ἐΓῚ 8 
οταϊϊοπὶ οχοογρίαπι νογβυΐ 214 γϑοῖθ ροβίροηί ρυϊανογίπι, (υΐα 
ἰαπίαπι Δοορ ἐγ οοπίαπιθ! 086 βαιίβαιθθ ὑγῸ ἱπιρϑυῦῖο ἸΙοφιδπὶὶ 

ΔΟΟΤθἃ παᾶθο ἐγῖθαΐ ροίοβὶ ἱπβίπιυ]αιίο, «παβὶ ᾿υβοϊ πα σὰπὶ 'Ρ50 

γί γίππη ποευοσιπ]α6 οογίδπιθη ἱπίγο νο]ϊθβεὶ 128). , Θυοποάο 

125) Οἵ, ὙΥ εἰοκ. δὰ Τ θοξπ, ρτγδοῖ. ρ. υχΧΧ βᾳ. 
126) Αἁ ν. 30Ὲ; αββεπεϊίυν Τ ΐογβοι. Αςί, Μοη. ΠΙ. ». 404. Αἰᾳὰς 

εἰορσαπίϊιβ, ἀϊσαβ, ροθία διιάϊθηεΐθιιβ ρὰβ στοαί, Απάϊο; γϑγαπι ροΥ- 
4Π8πὶ ὙΘΓΘΟΥ͂, ἢ6 βἷο ἰρβιίιπὶ ροθέαπι ροίϊι8 σουτὶ σα πιι8. 4δπὶ ΘΟΘΥΓΟΘΆΠΙΝΒ 
᾿πϑευρο]δίουβ βεἀα!! αΐαπι. ργδθβογέϊπι ααὰπὶ Ογαθοοσαπι ἔλθ 18 ἰὰ ρῥσο- 

ΡΓΐαπι ᾽ς, αὖ οἷβ Βοιῖπ 65 ἀρογέϊιβ ἀοοοδπέμγ, απᾶπι πὲ απἰπιδ! ππὶ οἵ δ]18- 
ΓΠΠῚ ΡΘΥΒΟΠΑΥ πὶ ἱπάοίθπι οὐ παίαγαπι 1ϊ, αυΐ ἀοοοπέ, αἰ σοπίου ροββὶηῦ 
γεἰϊηΐνα ἑυεγὶ. Οἵ, Ο. Μυ6]1, ἰδέ, 114 αν. 1. Ρ. 257. Οείδσχαυπι οἵ,» 
αυδο680, οἰδαβαϊαπι παυσγαίϊοπΐβ Ῥγοπιθίμθδθ: οὕσεως οὔτι πὴ ἔστι Διὸς 
νόον ἐξαλέασϑαι. ΟἿ. ὙΥ οἶδκ, Ῥτοπι, Ρ. 386, διπ, 3. 

127) Μεϊαιϊὶ αταονυῖαβ, Βυιποκίυβ, Οοοιἰπρίαβ, Τνγεβέθηϊαβ, 
128) Νῖίβὶ ἕοτίβ γϑῖι ποΐβ ἰΐα γϑοέϊαϑ ἱπέοσπιᾶπιαδβ, αὐ ροθίαπι δ6ς 



ΡΒΟΨΕΘΌΜΕΝΑ. ᾿ δ᾽ 

τ δάϊοπι Ἠδβίοάι5 πλο ΓΑ θῖα., 4πυδιὴ τορτθα5 Ῥτοροπὶ ΓΔΟ Π ἢ ἰη16]- 

δοῖα ἴπγθ ῥγΟΐθβδιΒ οδὶ 1539), τρρθβ [Γαι γοπι 16 αἢ ἀοοίρ είΒ 
ΘΧΘΠΊΡΙΟ αἱ αἰΐᾶπὶ ἢ ππ πΙ ΟΥ ΘΠ ΤῈ ἀρθπάϊ γαϊοποπὶ γα ι δῦ ἰῃ- 
ΒΕ γ !., ΒΑΡ ΘΠΕ ΓΘ ΠΌΠ {61} ἴα Ρἱπρυΐογοπὶ χυσίαα δάο- 
σοηΐ, 486 ἀοἰποορβ βοαυθππίαγ ν. 278 5ᾳ.: 

τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον ᾿'διέταξε Κρονίων, 
ἰχϑύσι μὲν καὶ ϑηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς 
ἔσϑειν ἀλλήλους, ἐπεὶ οὐ δίκη ἐστὶν ἐν αὐτοῖς" 
ἀνθρώποισι δ᾽ ἔδωκε δίκην κ΄ τ. ἑ. 

5.0. αὖ ἔαθι]α ρτοίθοίιβ ροοία νυν. 214--- 287, χὰο ἰοῖο ἴῃ 
ἴο00 πὸ γϑγθυϊαπι φυΐάδπι 1,6 γόΐο οπιπία ροοίαθ πΊ ΠῚ θΓὰ Πιΐβο ΓΘ 
ἀἰβ᾽ ἴσο γα οοπᾶΐο ΘΟΠ ΘΟ 556 Υῖηι, {π|5} 86 ᾿αιιἀ 65 οὐ πα ἰβϑίπιθ οο  ΘυΓαῦ 

αἰψαθ. υἱ ἴγαίο ΓΘ Β416. Υἱπὶ ΟἸ απὶ., {5} {Π|8π| ὙΘΙῸ ΒΊΓΘΠΙΘ' 

οοἶδηϊ, οπιηΐ οΓαϊ  Οπἷβ ΓΕ οἷο ΒΠῚ ΠΟ (116 ΟἸΠἢ ΔηΪ πὶ [ΟΥΎΟΓΘΟ αἀ- 

βογίαμιγ. Αο Ῥτίπιυπι ροοία ΡΘΥβθη ἔγαιγθηὶ ἀΠΙ 1}. αἱ 5} 88 

Οροῦϊα!, πον θχθῦοθαΐ υἱπὶ ΒΡ οΓθίδοαιι6. οΥἰπηὶπα ΘΟπιπ ἰδῇ, 

Εἰοπίπι,, παῖ, σα ρον θἷαθ οἰΐαπι ΟΡ ἰπιαιῖθτ5 οὐ ἸοοΡ] οἰ στὰ- 

Υἰββί πηᾶ 6 ΠΙΔ ] 18 6856 8016: οχίἑι8, ΄υΐρρε ἤοτουβ (πῆμ᾽ ἐπιόρκοις 
ν. 806; οἵ, τπθορ. 281) ροιζαγοβ βίαἰ ἐπὶ ριπίαι!, Φαβε Πα νΘΓῸ 

ΡοΒίθα ἰπβϑαιαίαγ οἱ ροθπᾶι Θχίραί. Ουἱ γογῸ 18 ΓΙ ΙρΊο856 

ΟΡ βθυγδηΐ, δογιηὶ οἶν [5 Ποτοῖ, τοσπαὶ ρὰχ αἰπια, πα] } πὶ ἢ 6] πὶ 

ἱπη} Π| ΦῸΡ ΠΟΥ, δπι68 ποῖ ἐἰπιοίιρ, μΔὈ ἢ πὰ} 0 146 }}8 ΘΟ] ἢ ἷ8 
ἀστὶ Π6η6 ουὐγαϊ, ἘΕἰ5 ἤόγγα ἈΡΘΥ ππὶ νἰστα!η, «ΘΓ ΟΙ5. π᾿ πη 0η- 

Εἰ 15 βιιπηπιᾶ σ᾽ πᾶ 65, πιθὶ ἔδγὶ πιά δ, οΥ 68 ἰᾶπὰ ἀθιιπύδηϊ, οἰ σητηῦ 

[δπηΐπα 6 ἱπίαπί 68. ρα ΓΙ 118. βἰ πη ]68 (οἷ, ν. 184), οπιηίτπι ΒΟΠΟΓΙΠΙ 
οΟρία γα π Γ., πα 0 οοπβοθηάιηὶ πᾶγοβὶ {υρ 09 4ππΠῚ ἈΘΤΟΡΙΙΠΙ 

οχ θοάδπι δηΐπιο ἐγ  β.15βἴπιὸ βὶ δὶ αἰ ἔβαιιθ ρτορίπαββθ ραίθιηαβ, α00 Ροβέβα 

ν, 272 βᾳ. ἴῃ στανϊββίπηα δγυπιρὶξ ᾿δθο : 

νῦν δὴ ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ἐν ἀνθρώποισι δίναιος 

εἴην μήτ᾽ ἐμὸς υἷός " ἐπεὶ κὶ τ. 

γοσιπι Θηἶπὶ 4αππὶ ᾿ᾶπὶ Αὐἰβίαγοι! (θιῃροῦῖθιιβ συ! ραγὶβ ἰδῦθ Ὑ ΡΟ πὶ 
ογάο ονεϊπυ γι, ππο ἱπιηυΐαγο οαυΐάοπι ποπ δι βὶπι. 

129) Τοίο οοοῖο ογγαυϊὶ Τυνοβίοπ, 1. 1, Ρ. 21 86. ΟἿ, σοί. δὰ 
νυ, 202 (οὰ, 5.). 
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Ἰαγσὶ Γγυοίιβ βυρρεοίδηι 130), Οοπίτα χυΐ βυροῦθο ἀραὶ, ἃὉ οἱβ 
διρί το Ροσπᾶπι 8ιπ|, ΑἸ4ῸΘ 886 06 οἰϊὰπι ἰοἰα οἷν 88 5π|}}} Οπὶ 

ΒΟΘΙ ΘΓ 5 ἀπο Γ ρΡΟσπὰπὶ ἀαἱ (..586 06 Ὠ ΘοΒρίΓῈΓ πορ] Θοῖι5 ἱποθβίο 

δά Ια ἰπέοστυμπι). ΕΠ5 [ἀπιθ πὶ ἃο Ρ 65} 6 πε 8π| δα 6 ἱπημ 

Ρορυΐα5 ἀδἤοῖ!, ποίιθ σίσπαπι πηι] ΐογοβ. [μη] 6 αὐ τοπαδη αΓ, 
γΑΡ 54.168 608 δα ρ 6 οἰ α 05 80 αἰ δπι ἐα ἢ 115 ΔΓ ΠΙΘῚ. 

Ηἱ5 ροοία ἔγαῖγθπι ἴῃ Θάπι, {ιᾶπὶ ρτοβαΐ, υἱΐᾶθ υἱὰπι ἐγαάα σα γα 

βίοι, 4πδ6 ἰάἀοῖγοο ΔοοιΓα 58 Π| 6 ΘΠΆΓΓΑΥΪΠῚ5.. εὐ ἴρβα πᾶ 6χ 

ΠΆΡΓΔΙΪΌΠΟ ΔρΡρᾶγογοὶ, (πὶ ΟΡ ΐπηι18 6886}, 4 6πὶ ἱπιπηοΥἶ [0 γὙ 6 }16- 

ΠΟ ΠΓΘΡ ΟΥΪ πη ΠΑἰΪ βαηΐ, ἰοἰΐ8 ΟΓα ΓΟ Πἷβ ΡΓΟσΤΟ55:8. ὅδΔπι βία 

ΟΥ̓ πηΐπᾶ, 4υᾶ6 1,6 ἢ ΓΒ 115. ἱπιρ γί πιῖ8 ἢ αἴο 000 {π᾿ ι5}158ἴπ|6 ἱπηραίαν , 

[οτ ον ἀϊ !πᾶπιπ8. Ῥυίπηιπὶ οηΐπὶ 1 ἢ γβίαβ. 4086 αυδίιοῦ οἵ υἱ- 

σἰπιΐ παπιθτο ἔγυβίι!α νυν. 218 --- 848 οοπείπογί δὲ ρογβιδϑῖϊ, 
{ποπηοάο ἱπ Βᾶπο, 4υᾶπι νἱἀθπλι5., ΓΟΥΠΙαπὶ οἱ οὐ ἰπθπὶ ΘΟΔ] ΘΓ ἢ, 

ΘΧΡ ΙΟαΓΙΓῈΒ 51Π|}}1Δ 5 πο ατιπι. παρ οἱ υἱἀθη μι. 86} ΘΠΕΪΔΓΙΙΠῚ 

γογρα οἴοσὶ αθο: Ζίκη, Ἐσϑλός, Ἔργον, Ἔρδειν, ᾿Ἔργάζεσϑαι 

αἰΐαχιο 131), Β6ἀ χυΐβηαπι οὐπβηιοαΐ γοοαθ]α παβααᾶπι πὸπ 46- 

Ῥογο σχβρθοίαγί [4] ἱπ. σαγπηῖπα ποπ υἱοὶ ἢ Παιθ δἰΐαπι μοο Ιοσο. 

ΓΑΙ ΪΟΠ6Πὶ οἱ οΓαἰ θΠ6 πὶ βΒοιιΐ, ἀυᾶπι οὐ πβπιοάϊ ᾿αθγῖοα υοοᾶθα]ο- 

τα ἰηἀϊοία ΟὐοΓαγὶ δα π8 ἀποί ΠῚ 68. 
πὶ γογῸ ἀπππὶ ροοία ν. 220 }υβε δε 133) νἱπι αἀ οχίγεπιππι 

130) Ηδυὰ δἰθπαπ εἷξ ΘΟΙΏΡΔΓΑΤΟ ΒΔΟΟΒΥ]. ἔτ, 10. Ρ. 442 κα. 

Βομβποίάσδνν. : 

Τίκτει δὲ τε ϑνατοῖσι Εἱράνα μεγάλα 
πλοῦτον μελιγλώσσων τ᾽ ἀοιδᾶν ἄνϑεα, 
δαιδαλέων τ᾽ ἐπὶ βωμῶν ϑεοῖσιν αἴϑεσθϑαι βοῶν 
ξανϑᾷ φλογὶ μῆρα τανυτρίχων τε μήλων, 
γυμνασίων τε νέθις αὐλῶν τε καὶ κώμων μέλειν. 
ἐν δὲ σιδαροδέτοις πόρπαξιν αἰϑᾶν 
ἀραχνὰν ἱστοὶ πέλονται" 
ἔγχεά τε λογχωτὰ ξίφεά τ᾽ ἀμφάκε᾽ εὐρὼς δάμναται" 
χαλκεᾶν δ᾽ οὐκέτι σαλπίγγων κτύπος" 
οὐδὲ συλᾶται μελίφρων ὕπνος ἀπὸ βλεφάρων, . 
ἀμὸν ὃς ϑάλπει κέαρ. 

συμποσίων δ᾽ ἐρατῶν βρίϑοντ᾽ ἀγυιαὶ παιδικοί ϑ᾽ ὕμνοι φλέγονται. 
131) ΟΥ̓. 1.1. Ρ. 339. 
132) Οπιηπΐπο επὶπι σέκην Βἷς πιοὰο βἰρηίδολγα ἀθδιη) τιοὰο ζιδία 
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οἰΐαπι ἃὉ βία!ο οχρογίαπι ἰγὶ ἀϊχονὶ! 138), ἢ ΜΠ] βᾶπο ἀρ ΐι8. δά- 
ἡιπρὶ ρυϊοθῖ, υᾶπι 4086 ἀδ ᾿πβε {146 ἴα βιρ γα οχίμι ἀΐν 6 γ- 

βἰββίπιο ΄υαβὶ δά οριίοποπι ργιιάθπεὶ ποι ιαπι αἰ ΠΠ οἰ] 6 πὶ ργορο- 

πυπίαγ. Πτάι6 ΗοΓοιΒ βίαιπι πιὰ] οἴ οο 846586 ἀἸοἴταΓ, οἱ {πᾶπιν 5 

Ζαβείία πια]6 ἀθγίρὶ αἴψας ρογυθγι ροβϑὶ! 155). τἀπιοπ ροβίθα ἴπ- 

βοαιὶ 135) ᾿]Ποποιηαιθ β' θὲ βιαπιθγθ σαν ββἰ πιᾶπι. Ταπὶ ὙΘΓῸ 

γν. 297 --- 289 «δ δχ 58 τοάαπάδειγα 5'πὶ οοιηπιοάδ, ΘΧ- 

Ροπίίατ. ϑ6ἀ Πρ γβίυβ, νυ. 222, 225 ομηββίβ., ρυ ]μΘγγίπιθ ο0η- - 

ἡιπρὶ ρΡαυϊαὶ γν. 221. 224, 225, 2206. Ὑογιιπι Θηΐπι οἱ {108 ὙΘΓΒΙ18 

ἀρροβίία γοιϊποῦὶ ρΌ558 ἃρραᾶγεῖ, πθᾷιθ ἀ6] οεἰβ. 5818. Βἰ Πρ} 101 16 

οχ σχολιῇσι δίκῃσι, υἱϑὶ Βοψιοτοίαν γθγβαβ τῆς δὲ Ζίκης κ- τ. ἕν» 

δὰ ἡ δ᾽ ν. 224 ἱπιοΠΠρὶ ᾿αθ 6 γΓο5 Ζίέκη 186). 

Ροβίφυσπι αὐξοπὶ υἱοί αἴαθ }πβε {86 ροΘ πᾶ 50 ρϑιοῖβ βίη} Π οα 

οβῖ, ἦδπὶ βϑχαίμιγ οπηπἶθιι8 οΓα ΟΠ 8 "πη πὶ 5 ΟΥπαΐα ἀθβουίρ 0 γἱ- 

[86 ουἰαβααο ποιπίπαιη, «αὶ ̓ ιι8 ἂο 169168 ΓἶΓα ὀΧογοθδηΐ, οἱ ἀεἰπά 

΄ 

ἀροπὰϊ γαϊϊοποην βαίἷβ δρραγοῦ, αὐ οοἰ Ππρὶι5 δὰ ν. 2324 (εἀ. 5.) Ιοπϑ8 

80 γϑῦο Ἀθθύγδββα νἱἀθδέιν, αυΐ δὰ ἐϑεῖαν βιρρ! οπάππι 6586 μοῖραν αἴῃτ- 

πιδὲ (οἴ, μοί ν. 227. 228 δίκας ... ἰϑείας)., δίαιιε βἰ πὶ πὶ ΘΥΓΟΓΘΠῚ 

οὐπιπιϊβογῖς ΤΗϊογβοὶ. ἰ. 1. ρ. 406. ΟΥ̓, Ῥτοοῦ!. δὰ ν. 2319; Νίίζβοι. Οἀ. 

ἔοπι. ΠΙ. Ρ.. 331. ΥΥ εἶβκ. Ῥτγοιιοίῃ. ρ. 837. 
133) Υ. 220 τοβρίοογε υἱάϑίυσ ΡΙαί. Οοανῖν. 223 Β. ἃ δὴ καὶ σοὶ 

λέγω, ὦ ̓ ἀγάϑων, μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τούτου, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων 

παϑημάτων γνόντα εὐλαβηϑῆναι καὶ μὴ κατὰ τὴν παροιμίαν, ὥςπερ 

νήπιον, παϑόντα γνῶναι. 
134) οσοπι ῥόϑος αἰ ΠΟΙ 6 πὶ ὀχριϊοαία οὐ ἀθ αν απι ῬΙαΐδγομι5 

αἰποϊπαξιιβ οβδέ, γϑοίθ, πὶ ἕδ!οῦ, ἱπίεγργοίαεϊ βαπὺ ϑ'ρομηῖιβ δὰ ἢ. νυ. οἵ 

1μθθγβ. 1. 1. ρ. 340. ΟΥὮἉ, Ηφργοῖ, 61088. (Ῥόϑῳ, ὁρμῇ μετὰ ψόφου, Αθ56ι. 

Ρεγβ. 379. 
135) Οἵ. Επτίρ. ἔγαρι, ἱπο. 3. Π). ἡ Δίκη ... σῖγα καὶ βραδεῖ ποδὶ 

Στείχουσα μάρψει τοὺς κακοὺς, ὅταν τύχῃ. ΡΙαί. 656. 948. Ε', παρϑένος 

γὰρ αἰδοίη δίκη λέγεταί τε καὶ ὄντως εἴρηται. 

136) Μβοιιπι βεηςὶ ρει. ἰπ 68. 6 ἢ 8. ἢ. 188, αυΐ ἐαπίοπ πιΐπ5 

τοοῖθ οὔὰπι [θῃγεῖο ἐο!]οπᾶάμσπι 6556 οθηβεί νυ. 328: ποὺ δηΐπι ὙθΥδὰ 8}Ὀ- 

Ἰαίο ἰβεὶ ἄνδρες κοϊοπηὶ ποία (δωροφάγοι) ποπ αἰβοογοηίατ, φιοά ἃ ροοίδ, 

δάἀπιΐδβιιπι 6886 υὐΐχαα ποσο. 6 γϑυρογαπι σοηβίγαοίίΐοπο ποῖ ᾿ΔὈΟΓΆΠΙΙΒ : 

ἡ ... ἄγωσι ...,.«. κρίνωσι ἱ. 6. γγαοοῦπαιθ πιοᾶο ... ἠαδιϊεῖαπι Δθτὶ- 

Ρἷαπε, φαοουπαιθ πιοάο [118 πι816 οχογοθηΐ, 7Ταβι εἶα ργίπιθια οὈβοααὶ υἱ- 

ἀρίμγ.", 
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νυ, 284 --- 249 μ)υτίθιι5 {ΠΠπϑ γαῖα ΟΡ ΟΠ ΡΤ ἐπ᾽ αβίοταπι ΠΟΠῚΪ ΠῸΠῚ 
οομπάϊιο. Αἰᾳφὰθ ποὺ ἰθ600 νογβίθυβ8 294 --- 289 αἰ(ϑγᾶμπι Γθοθῃ- 
βίοπθπι οοπιίποῦί νογϑαμαι 229 --- 938, 1ὰ φισὰ 1,μο ιγβίτι5 ἀ1011137). 

που  φαδτι ραϊαν ογίπι. Ῥαίπιππι δαΐπι ἴῃ απΐνογβαπι [6 ΠΧ Βομλίημπι 
ἱπίοστογαμι Ὑἱᾶθ 50 Θ᾽ ογίβαα  ρυγογαπι βιδιιβ ἀθϑογὶ γ᾽ Π., {πη 

Β'ΒρΡῚΪΔ 6 ΓῸ5 4αᾶπὶ ΟΡ 6 πα θί αι γαθ βίη! ρΡοθίᾶ 500 06 ΔΠῚΡ 8 

ΘΧρ οαῦ. Ουοά ΟΌΓ 5'πθ ἐαυ!ο]οσίαθ οὐ εΐμθ Πἰουΐ πῸπ ΡΟβδ[}, 

οαπίάοαι ποαυλιαμη ἰμ! 6 Πἶσὸ. Ρτγαθίογθα συν, 294., 285. ἴδπὶ 
ΡΙαῖο (ἀ6 τορ. 208 Β. οἵ, ΡΊ]η, Η. Ν. 16. 8) ἸΙαυάαν!!. Πεῖπάθ δὲ- 

ἴοῖῃ μοι γβίιβ 138) ἴῃ γυ. 240 --- 240. (ἱ ψαᾶπι ἀρὶς οὐπὶ ἃπίο- 
οράθπιθαβ οο αογθαπί,, ᾽ὰπι ἀἰχίμηιβ, νυ. 244 --- 249 6856 δ 6 Γὰπὶ 
ΓΘΟΘηβίΟΠ6ΠῚ ρυΐαΐ γν. 241, Ὑϑγαπὶ ἱπίουθοιϊ ϑαπὶ υυ. 242. 248 
(φυϊ Αφβο πὶ βυβρϑοῖ 6598 πὸη νἱἀθθαπίαῦ, οἵ. ἰῃὰ ΟἸΘΒΙρἢ. 

Ρ. 4600. Β5. ἀδ ἔα!βα 165. μ. 441. Β5.) [ἰ2,. υἱ νυ. 244 --- 249 
Παδέγοίυγ., φαοιπιοάο οἐΐαμη ΘΧ ππῖϊι8 ΥἹΕῚ 5οΘ ΘΓ θ18 586 86 Β:ΠΙΠΊ8 
Ἰονίπ5. οἰν ἐν }}8 οὐίαταν οα]απι τα5 1595) (1 φυοὰ οἰΐαπι ΑΘβομἶποβ 
1]. 11. ν͵ἷ8 νθυβί δ. ΘΟ ρΓΌθατο γὰ}}). ΝΘάαθ, 5ἰ φυϊά νἱάθο, ἢ οτὶ 

Ροίοβί, χυΐπ δ᾽ αβπιὺ ἀΐ πιο ἀὸ [Οὐ 18 ῬΟΡΏΠῚ πιϊβογα 0η.6 ΘΟΠιπιο- 

ἰπ5 18... αυυΐ ποπά πὶ ΟἸμπ 6 πὶ δι Δ η 8}18 ΒΘΠΒῈΠῚ ΘΧΠΟΪ , Το ϊηθᾶ- 

[ῺΡ ἃ 806 ΘΓ 115... ΘΕ Πι8ὶ δὰ οαμπβᾶ οἱ ρΘΥίο]0 δὰ Θχίγοηᾶ Οπιηϊᾶ 
ΡΟΓΥΘΠἐΕΓΡΕΒ [ΘΥΪ. 

Βϑαυΐαν τοριπὶ δἀπηοπη ἶο γν. 20Ὁ ---275. οἱ χιδθ ροοία 
ΡΘΓ Ἰορ  ἀ ββίπιαπι ἔα θ.} πὶ ΟΡ ΒΟΌΓΙ 5 βὶσ ἰ οαν !, [απὶ ἀἰ5ο τ 8 Ὑ 6 Γ- 

18 ΠῚ 0} 55 πη οἴοστὶ, Οὐᾶθ Ζυππὶ πη] πὶ 16 ἢ γβίι5 8501} οἰ αΓοῖ;, 

ἰδ πλθῃ πἰ ἢ} Ομ ἶἷπο., 40 ΘΟΠΙρτοθάγοΒ, οἴθοϊ!, Σ 
Ῥυίπιιπι δαΐπ τ ϑοϊί8 ΘΡΟμαΐαπι οχἰβιϊπιο ν. 2301 τήνδε δίχην 

ΘΧΡ οὐ ἶ586...ᾶπὸ {π|5{{π᾿ά|. Πυδη σοπμ θη ο΄, ποάμθ διά πάμπι 

6556 [6 γί απὶ πᾶ 60 ἱπ! 6 ΓΡ ΓΘ πὶ: φοππὸ ΙΠΟΓ6 ΠῚ), Π00 ἰπϑε δ υπὶ 

ἀθοόῦαπι “΄, [ἃ φιοά ρορία ΙοπσΘ ἈΠῸ ὁΓ νοοΘ ρτορτγία Θχργοββὶν 

ν. 27ὰ : 
τόνδὲ γὰρ ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρανίων. 

187) 1..1. 
138) 1.1. ρ. 341. 
189) Οἵ. Ριπᾷ. Ῥγίμ, ΠῚ, 85 54ᾳ.: καὶ γειτόνων πολλοὶ ἐπαῦρον, 

ἁμὰ δ᾽ ἔφϑαρεν, πολλὰν δ᾽ ὄρει πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἐνθορὸν ἀϊατωαὲν 
ὕλαν, Αφπβοι, δορί, 601 βᾳᾳ. Ορίϊιο οἰΐαπι Ῥγοου, δὰ ν. 240, . 
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Πεοϊπάο νοῖο συν. 268. 264 οοπίγα 1 Θγβίυη δοΟυ δα ΟΓΘΠῚ 
ΡΪδηθ. δοάθπι πιοάο ἀδίοπάθπαϊ βιηὶ 159). (πο ἀπίθα νυ. 342. 248, 
Βεοπίχαυς νυ. 367 --- 275, χαΐθιβ μομγϑίαβ ἔγοβ βοπ θη 5 ἀἰν οΓβα8 
ΘΟΒ ΘΓ βἰσ ηἰοαϊ, αυδπιὶ οστορίθ ἰλ 6 Ὑ 86. οἱ Ομπὶ οἶδ. 486 ΡΓΟ- 

χίπια δηϊθοθάμππι, ΘΟ δογθαπί, [πὶ ἀπίθα ρΔΓΔΡ Γαϑὶ 88}}8 ἀθιηοη- 

ΒΕΓΑΥ ΠῚ 8 ΠΟ6Ὸ6 ἱπίδρταπι ᾿δοίογειῃ [υνίο!. Θυδο 8θπιθηι 6 ἰά60 

Ρά.]ο ΔΡβο] υἱ 5 ργοίθγαπιειγ, 4ποά ἐγαπβί τι βοΐ! δ] οσαπίθγαυθ 

ΘΟΙΠΡΟΠΘΓΟ πΟΩΠ6 Οπιπΐηο Ἡφβίοαϊ, 4ιΐ 5606}. υἢ ΓΘΡΕΘΠΊΌΒ, 

φυὰ ἀΐοαϊ, δυοίονῦ ἢ ., πὸ ἃπίπιΐ δβϑὲ υϑ θη θη! Ὁ ΘΟΙΙΠιΟἰΐ., 400 

ΜΠ πιαχίπηα ροΘίδπι ἰοαυΐ 6χ νυ. 272 544. ἃρραγοὶ. 86 ὴ6 
{πὸ ἱπιρίοἰα 8 ογἰπιΐπο ροϊογοίαν Ἠδβίοάμβ, νυ. 209 ----275 Ρ]υ- 
ἸΆγΟΒα5 ΟἸ πὶ οὐ οοὐ! 151), χαὶ δαερίιβ ροοίαθ γϑῦθὰ ἰπ ἀϑιῖπὶ πιμηᾶ- 
πίοτιπι, χαΐ 5 νἀ ναπίαγ, Βοπιίπαπι ΔΘ απ πὶ 1332) οοΥγο χῖβϑθ 
νἱἀοίαν. ΜΠ6] 15 [απ Ἐχείσοβ δὰ ἢ. 1. ἡπἀϊοανὶ!; Φησὶ ὁ «Ησίοδος 
μετὰ βαρύτητος, ἸΗῚ. εἴην μήτε αὐτὸς ἐγὼ δίκαιος, μήτε ἐμὸς 
παῖς" ἐπεὶ κακὸν ὑπάρχει τὸ εἶναι ἄνθρωπον νῦν δίκαιον. Εἶτα 
ἐπιφέρει τοῦτο τὸ χαϑ᾽ ὑπόϑεσιν σχῆμα" εἰ μείζονα δίχην καὶ 
τάξιν χαὶ τιμὴν ὃ ἄδικος ἕξει. Εἶτα πεποιϑότως ἐπάγει τὸν 
"οἰχεῖον σχοπὸν, καὶ λύει τὸ ἀντισιίπτον, λέγων" ἀλλὰ ταῦτα μιὲν 
οὔπω ἔολπα πληροῦν τὴν Εἱμαρμένην 133). Ουοάϑὶ γ6γῸ οομίγα 
1μοιγβίυθ ἰρϑια ν. 275 ποσιυβαῖ, πα οοτγά αἰ! οπ ιβαμιδπι ἡ οἷ8. 90- 

[γασίαπι ἴδγαϊ, πο ἐΐπι6ο., οἰϊαπιβὶ πθιηὸ ἀθἴθηβου 8 ρᾶγί68 βυϑι,-. 

. ΒΌΘΓΙ. 

Πόπυο ροοία νυ. 270 ---- 287 [γαΐγθιη δἀπιοποῖ, δὲ ἀππὶ θὰ] 
ΒογίαμΓ. υὐ Ὑἱπὶ ρογἶ αἱ ΒΘ 5} 5, ἴρ8θ ἰόπιο [υ8}}{|{4π| 00- 

140) θεὲ ἔογπια βασιλέων ν. 368 πεδβοῖο, ἂν τοςία βίδίποσγιι [θἢγ8. 
1.1. ν. 343. Οἵ, Τ ΐθεβον. στ. στ. 8. 194. 44; Βευποῖ. δὰ . ν, Εἰ ρτο- 
[εοΐο πἰβὶ οπιϊββὶβ νυ. 263. 364 δὰ ὄφρ᾽ ἀποτίσῃ βυθ] εοΐαπι 65866 ἀνϑρώ- 
πων ἄδικος νόος, υἱ Ἠδεδβιοάυβ Ὀτγονυ αὐβ βιυάἀϊοβίου θββο υἱάογθίμγ, 650 

ααοᾳαθ Βυΐς αφυϊάοπι 1,6 γβὶϊ ἀἰβραίαί!οπὶ [θα πίθου σοποοάογομι, 

141) ΟἿ, Ῥτοεῦ!. δὰ ν. 272. 

142) Μοίεγεβ Ἂπίπι ροοίαβ οπιπῖπο βἰ πη} 18 Ἡρεϊοάο ἂς ἀ118 Βθηβὶββο 
εἴ ρῥγοΐθββοβ 6586 υἱάθοΐβ, δὶ θυ γοσῖβ ΥΥ οἰ οκογ. ΤΏθορῃ. Ρ. 10 βη. 

148) Ιἄθπὶ ργοραπί ἜΒέθτβοι. 1,1, ρ. 412, Άδηκ, 1. 1.1. Ρ..1].Ψ 

"» 
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Ια: 154), χαυΐϊνῖϑ Β6π δ π απὶ 56 ηε! τορειΐ ἔαθα]αθ Αθβορίαθ, ἃ {πᾶ 
Πᾶθο ΟΑΓΠΙΪ 8 ῬΑΓ8. 4υ8 5} ΡόΓΒα 6. ὑπάϊοῖ θυ5 486. σοπιπιοπάδ- 

ἵπγ, ἰπἰαπι ἀπχὶξ, αὐ Οχ οἰ υβπιοαϊ γϑάϊμι δὰ ργοροβίμιπι ἐοϊαπι 

υποὸ Ἰἰούππι, (οἱ 681 ἀθ ᾿υϑε{{146 Ἰαυά 5. 58 Ππὶθ5 ἀρίδ οἷτ- 

ΟὈΠΊΒΟΤΙ ρ πὶ 6556 ΔρΡραΓθδί. ' 

ῬΡοοία πὶ πιᾶΐαθ οπιίθπΐοπὶβ πη] 5} 6 4π6 [δοίποῦα ἴθγα 

ΓΟ παι, 486 γΘΓῸ οἰαπιπαπὶ ρα 85πὶ ρ γι ΓΙ πὶ! ῬΓΔΘΟΘΡΙΟΥΙ5 

ΡῬτουϊποίαπι δβρ σα αΓιβ. ἴα μα θηξ, αἱ ἰδυξο]οσίαθ οὐ]ρᾶ 4} 16 π|5- 

εἰπιὰ 5ἰ[. Ὑόγαπι 4υἱ νἱΐασα γὰ}} πηαὶαπὶ ΟΟπ οπεοπθπι. 8. 86 ἴο- 

ἴχπι θοπᾶθ Οοπίοπιϊοηὶ, ἥτε καὶ ἀπάλαμόν περ ὅμως ἐπὶ ἔργον 
ἐγείρει, ἰταάοτο ἀδθθοῖ, Πά4π6 Ἠθβίοαιβ ἔγαιγὶ γα! γ5 416 5 πη 1 818 

Γαΐ [ἀπ 1} γ]8 σα γαπι,, οὐἱ ἱπίθπ 8 Π6ΠπΊ0 πιαΐϊαθ Οοπίθπ οπ8. 8ἃ8- 

56 014 Πογὶ 8016}. σΟΠΙ πη ἀδἔα ΓΒ ὈΓΙπηπὶ Δ ΟΓΒ δι ἀΐππι δὲ ἃπ|0- 

ΓΈΠι. β'π6 40 Αρο!] ]ο οὰπὶ Μίπογνα ργαδθοθρίοσγιπι νυἱοἶδι8 ἔγιβεγα. 

Γαπροηΐηγ., ροταν ββπηϊ8 βοη θη 8 4υδβδὶ ἱποι!οᾶγο οἷβ βίπάθι. 

Ετοηίπι τῆς ἀρετῆς ἰδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν 135). χυυπι- 
(86 ἔγαίδν 'ρ886 δάμιο βἃ Βροπΐθ Ππὸπ ρογυ ποῦ ἱπ ἃράπᾶπι Υἱγ- 

να 5 γίαπι 156), [δπὶ δὰπὶ Δ ΠοΥίααΓ., π6 οἰΐαπι βϑουπάδθ υἱγια! 8, 
Οὐι5 ΠΙΟΠΟΥΙ γ6}}10 ἂἃ0 Ρ0586 6δ8ἰ, ἰδιάθπι Βρογπαῖ, βθὰ βίγθηπθ 

ἱπιρροθυπι ἰαθΌΓΘΠῚ ΠΡ] δοίαϊγ. 510 Θηΐηι [ὉΓ6., αὖ ΟΠ 8 Υἱοῦ 8 

οορίαπι μα θαὶ ἀἰΐβαιθ οὐ πομιΐπί 18 στδιίοῦ ἤαϊ. Νοαπο Ἰαθόγθμι, 

144) ΟἿ, Αστολ], ἔγ, 78, Ρ.. 190 ϑομποίάονν. 
Ὦ Ζεῦ, πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐρανοῦ κράτορ, 

σὺ δ᾽ ἔργ᾽ ἐπ᾿ ἀνθρώπων ὁρᾷς 
λεωργὰ καὶ ϑεμιστά, σοὶ δὲ ϑηρίων 

ὕβρις τε καὶ δίκη μέλει. 

τος 145) ΟΕ, ὙΒοορη. “468 5εᾳ. Εὐμαρέως τοι χρῆμα ϑεοὶ δόσαν οὔτε 
τι δειλὸν οὔτ᾽ ἀγαϑόν" χαλεπῷ δ᾽ ἔργματι κῦδος ἔπι. ΟΥ̓, φιιαο αἰέμ!ς 
ῬΥ δοκοῦ. ρΡ. 86. ᾿ 

146) ΟἿ, Βιπιοπίά, Ο.. ἔτ. 30, ρ. 886 ϑομποίάθνν. ἀεὶ, 
Ἔστι τις λόγος, 
τὰν ᾿Αρετὰν ναίειν δυσαμβάτοις ἐπὶ πέτραις, 
ἁγνὰν δέ μιν ϑεὰν χῶρον ἁγνὸν ἀμφέπειν. 
Οὐδὲ πάντων βλεφάροις ϑνατῶν ἔσποπξος, 
ᾧὦ μὴ δακέϑυμος ἱδρὼς ἔνδοϑεν μόλῃ 
ἴκῃ τ᾽ ἐς ἄκρον ἀνδρείας. ΟἹ, Τ τί. 9,48, Ρὶπά. Νειι. ΥἹ, 24. 
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βοὰ ρἱρτίθαπι ἀατὶ τ θοτί. ΕΤοπίπὶ ἸΆΒΟΤαπὶ ΡΓοΟχίπιθ ἰπβοααὶ ἀϊ- 
νἱτἶα8. αἰν ΛΓ ὙΘΓῸ 6886 ΟΠΙΠ6ΠῚ Υἱγί 8. ἰαυθάθ. ἘΕὉΓίαΠπα 

Υ6ΓῸ. ἱπαυΐ!. ΘΓᾶβ., {115 ΘΓᾺΒ; ἰά60 ΙΔθογὶ ΟΡ ΓαΠῚ ἀἄ ΓΘ ὈΓΪῚ8 

δὲ. βὶ χυίΐάθπι υἱΐᾶθ β'π6 δ᾽ ΟῚ πὶ ἀλη πὸ {πδὲ6 ΡΓΟΒρίοογο υ 6] 18. 

ἴπορθπι ἰδημιπιποάο Δ οτῖβ ράθιὶ, [ΟΥΡαπαΐο ῬΓΟΠΉΟΙ ΔΠΪΠΊι8 
αὐοβι. ΝΘΧΙΘ γ6ΓῸ θοπὰ 8118 Ἔγορία, β6ἀ τη] Ἰαυ8  ]]Π10Γὰ βυπὶ 

αἰν!πἰΐα8 ἱπιρ γα. Νὰπι 8] 45 ἀἷν 8 δ᾽ θὲ υἱ ἀο! οὐ 6 ΘΟπιραγᾶ- 

γι ([ὰ φιοά Ποιὶ “βοϊ οἱ, ψαππὶ ᾿πογὶ οὐρίάο ἃπίπιο5 ομοδθοδγίϊ 

αἴχψαθ,, αυθπὶ ἰαθοΥἷβ ρα ά δ, πιοχ ἱπιρἀθηι 86 μΐπιβ ριἀ 681), 

ῥεῖα δέ μιν μαυροῦσι ϑεοί, μινύϑουσι δὲ οἶκοι 
ἀνέρι τῷ, παῦρον δέ τ᾽ ἐπὶ χρόνον ὄλβος ὀπηδεῖ 157). 

Ββοὰ δηΐθαυδπι ἃ} δ ΘΑΓΠΙΪπἾ8 ρᾶτίθ. ἀδ οὐι8 ΙΟ00 δἃπΐθ ΡΓ86- 

οδρία ροβίίο ορείπια ἀϊβραΐαν!! Τὰν7ν οβίοπίιβ 188). Ἰοηρίαβ ρσοστο- 

ἀϊάιηιγ. ἀπο (ἢ8πὶ 486 ργδθίθγθα ἱπορία μπΐο ’ΙοοῸ οἱ πιᾶϊθ ο0η- 

στιὰ ἰπ 6556 [ΘΠ ΓΒ α5 5 σα Πᾶν, τη 0 [πὶ ἱρ518 Ἠδβίοαϊ υϑυθῖβ. 
ΤΘΟΙ 5. πὶ [Δ] πημΓ. ἱπίογργοίδη ἀΪ8. ΘΟΠΙρΡΟΒαἶπλ}18)} ΠΘΟΘ586 Θὲ 

ΔΟσα ΓΑ 15 ΘΟμβί ἤθγθιηι8. Ναπι οὔ νυ, 816, ψιπθπὶ ἱπίογρτοίθβ 4}1] 
ΔἸΠΟΥ ΘΟΥΓσ ΘΓ βίπἀπογαη!, τοοῖθ 86 μᾶθ δ!, ἰΐὰ αἱ δαίμων 51} 

ἴοτίαπα 139), οἱ ν. 819, [ὰ φαοὰ ποραν!! 1Θμγβίπβ 159), βιὸ 060 
Ιερὶ υνἱάείασ. Ὑδγθῖβ δπὶπι εἴ χὲν ἀπ᾽ κ' τ. ἑ. ΠΠπ4 ἐργάζεσθαι 
ΠΡ] 15 ἀο ἢ πίταγ (οἷς ἤοπι. Οἀ. α, 286 54.).. υἣδὐ ἀδ ομίβ5α ἀροάοϑβὶ 
ΠΟ 51}, ον οορί!ε8. Νόάαθ. τὖ ποάπιπιὶ Φυδο ΓΒ ἴῃ βοῖγρο. Ὑα]- 

σαΐαπι Ἰθοϊΐοποπι: δαίμονι δ᾽, οἷος ἔησϑια κ. τ. ἑ. οὐπὰ μθ γβίο 

ἱπιογργθίουὶβ : 9 ΕΌΓΠΙπᾶ δα 6 πὶ 418}}8 ΘΓᾺΒ ἢν. 6. {αᾶπι ΓΟ] Ἶχ ΓΔΒ’ “΄ 

147) Οἵ, ϑοΙοπ. εἰ. 11. 7 βᾳβ. - 
χρήματα δ᾽ ἱμείρω μὲν ἔχειν, ἀδίκως δὲ πεπᾶσϑαι 
οὐκ ἐθέλω" πάντως ὕστερον. ἦλϑε δίκη. 
πλοῦτον δ᾽ ὃν μὲν δῶσι ϑεοὶ, παραγίγνεται ἀνδρὶ 
ἔμπεδος ἐκ νεάτου πυϑμένος εἰς κορυφήν. ΟἿ, ΤΒϑορη. 197 5ᾳ. 

148) ΟΥ̓, 1.1. ρ». 37. Άδηκ. 1. 1. 1. ρ. 48. 
149) ος εδπΐπι ἀϊοὶς ροεία: ., Τ᾽ πίυπιπιοᾶο οπᾶ ἔογέσπδ {τὰ νοὶ 

Ροί 8 πιδῖα οἰἑπι ἐπ ᾿π Βογϑαϊεδεϊβ 1186 βιιρογίου θυδβίβιϊ τθόηπα ἐμ 88 πιθῸ 
αυΐάθπι ἀδπηπο διιχὶβεϊ: κοὰ ἔοσέππδα ρϑγίουϊο δὲ ἱποοπβέδη(:δ6 πιδῖδ ἴΐ6- 
τὰπι ἐδ ἐπδάπα σοπιπιϊ(ί65, αὐ ἰαοτγὶ σομβάοτα πιθϊα5 ἂὸ ἰαὐϊα5 δἰ{."ς 

160) 1.1, ρ. 244. 
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πο οὔπὶ Ρτοοῦϊο 151) δὰ ν. 816... ΠΙϊβΒ νοἱθηλῖι8 [4}18. ΟΓαβ, 
{0818 Θγὰ8. ἱ. 6. πηογία 5. οὐ ΘΟπιπιηΐ πη ογ ἢ πὶ ΘΟΓΕΪ Οὐποχίαβ, 

αὖ Ια θοτ πὶ εἰδὲ ρτορτγίαπι οἰ ἴσογο ἀθῦθγαβ "; απαπιάυδᾶπι πὰποὸ ἰη- 

᾿οτργοίεπι ἃὉ Ὑογὸ ῥγορίῃβ Δθ[ιΐ586. ραϊοὶ 153). Ρτγαδίογθα 
νυν. 810. 820 (παᾶπι ν. 321 18 }} οϑὲ οὐγ ΔΡ]  οἷαπιι8). 4π05 6Χ 

Ηομι. θἀ. ΧΥΙΕ, 847, 1]. ΧΧΙΥ, 45 ρειἶοβ 6586 υἱάθπιιβ. πὸῃ 
φιοὰ 5π ἢ νουνάθϊα οοπἐποθαπὶ, 564 φυρά ἴῃ 5β' πη} ΓΘ Ὑθγβᾶ- 

Βαπίαγ, Βαΐο Ιοοο δάϊθοιϊ βυηὶ, πὲ πα}1ὰ οαπβα 1ο γβίιβ 153) Πο6 
ΘΒ ΟΓΆ 116 ἱπ δὰ ΓΘ ΘΧϑρ πὶ ργαράϊοαγοί. 

ϑ6ἀ ργάρθίοῦ ἀναγ απ πη 6 ΔΙ ΓΟΓΌΠΙ 6 ΒΟΠ 8 ἱπιπιΐ π ἢ 6 ΠῚ 

ΑἸΐα βη! τπιὰϊὰθ Οὐπίοπί ἢ ἶβ ἰη} 5046 46 οΥπεἶπα. αιδ6 ΔΠὶ 

δηΐοα ν. [85 54. που ββίπιδθ δϑία!! τα θοτγὶ ἀαθάπιιγ., παπὸ ἰξαγαπι 

ἀρογιβ γογθὶ5 (νυν. 829 --- 886) ἰρβὶ ἱπιεγάϊουπιινγ Ῥεγβαθ "6 π6 
γϑοίθαυθ νἱνοπὰϊ ργαθοορία δοοορίυτο. ΕἸοπίπι νυ. 887.--, 382 “ 

Ρτΐπια ἐγαἀππίιγ ργαθοορία 1532). χαυΐθαδβ τοὶ [Ἀπ ατίβ., ἐπ οαΐπΒ 

πιϑὰπι ᾿ΟΧ στ ουϊαγας οποία ἱπηρτίπηΐβ νοι πάα 6886 ἀοσοθὶ- 

ἴυγ., σαγα σοπ ποίησ. ἴπ 40 ἀυο. ΄πᾶθ80. ΟΡΒΕΓΥ 685. οἱ 8Π0 

ΟΑΓΙΗἾ Ἶ8. ῬΆΓΓΘΠΙ ΟἿΠῚ ῬΥΙΟΥΘ τὰ ἀΓο 88 πὶ6 σοηἠπποίαπι 6556. εἱ 

ΠΉ]]Ο, Ραοίο αἶνο}}} ἀϊνογβίβαιιθ δποίογίθαβ ἐγ αὶ ροθδίπι, ποία 

Ροοίδπι ἃ ἰθοτίογο., αἱ ἀπίπιπϑ ἴογαθαῖ, ἀΐοθη! σόπαγο, 400 δά- 

16 π81}8 Θδὲ. βθ 00 ἰγαηβίγα δὰ οοπείππα ἀστίουϊ γα βγαθοορίδ, 

δὶ σογίο ἰρβίυβ γοὶ ογάϊΐπθ πιᾶρὶβ {4υὰπὶ Πποιθιι5 ΘΟμηπΙΟἱ ἀπίπιΐ 
τοία ογα ο πιοάογαπάδ γαῖ. βθά ρΡ6Γ ἴδθὸ ργαθοδρίδ. 4πη86 βίαι, 

ΔΟΟΘΉΓΑΙΠΙΒ σΟΠΒΙ ἀγα 8. βοπβϑὶπὶ νοι θ θη τοι ἀΐσεπάϊ πιο 

βθάἀατὶ οἵ ροπὶ ἰϊᾶ,, αἰ οἰΐαιη 885 ἰπΠ πἰ ἰγοσαπι. 4π05 ροβίθα τηα]- 

ἴαπὶ Δα θο ῖ; ροοία,, πὶ ἢ οο Ἰο00 ἰπ απ οαρίαι 155). 

151) Αἀ Βᾶπο, ᾳπδπὶ Ῥτγοοσαίῃβ οἴξεσέ, βοηϊεπίϊδπι ᾳαοὰ αἰεἰποὶ οἵ. 
νυ. 719 βᾳ.: μηδέ ποτ᾽ οὐλομένην πενίην ϑυμοφϑόρον ἀνδρὶ τέτλαϑ᾽ 
ὀνειδίξειν, μακάρων δόσιν αἰὲν ἐόντων. 

152) Ῥυγβδεβίεγε οἰϊπι δυπι. ἱπ σθηβ, (οϑίί. 1. 1. Ρ. 280 5ουθοπάππι 

οοπβαϊ: δαίμων δ᾽, οἷος ἔῃς " τῷ κ' τ. ξ. ὐυάγαπι πιυϊδίϊοπαπι Ρυΐογθ 
ΠΟΙ ΟΡῚΒ 6586 ἀοΠΟΠΒΕΓΑΥΪΠΊΙΘ; ΟἿ ὙΘΙῸ ΥἹΥ ΒΕσηπιιβ σοάϊσιιπι ᾿Ἰεοἴοποπι 

οἷος ἔησϑα, τὸ κ- τ΄ ἕ, πιυίανεεῖς μἷ8 οἷος ἔης " τῷ κ. τ. ὃ. ΡΩΝ ΡτοΥ- 
8ῈΒ ποῃ ἱπίθ!ϊρο. 

168} 1." 
154) Οἵ. Άδηκ. 1.1.1. ρ.. 25 δη. ρ. 48, 
186) Οἵ, Άδηκ. 1. 1. 1. Ρ. 34 εᾳ. 
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Ιρ98 ν6ΓῸ Γοΐ [δηλ γὶ5 ργαθοθρία, χυδθ ροοία ὁοπεΐπαο οδτ- 

μεἷπὶ., φυοὰ 6δὲ ἀθ ἀρτίου! ιΓ., ῬΓαΘμἾ 81}. ποὴ ἰΐα ΒΘ ΓΘ υἱάθε- 

[0 2. 1} ΠΕ Π}}} ἰπ| 6} 19 88.. οἷν ροθία πππὸ ΡΟ  βδίπιαπι ᾿γδθοὶρίθπαϊ 

ογάϊποιι βθουίι8 5ἰ} οὐ ἴᾶθὺ ργδδ ἃ} 118 ργαδοορία δχίῃ!οσῖ. 

Εἰοπίπι Ἠθβίαάυβ. 4110 68 ἀπίπιο ρίο δὺ γϑ!ἱρίοβο, σὺν ϑεῷ 
Β8η6 ἀοοθηϊ πι15 δυιϑρίοανὶ ἀθθοθαϊ, ἰἃὰ φυοά ἔδοὶ! νυν. 888 ---- 
848. υδἱ οπιηΐβ σΘΠοΓὶβ βδογὰ ΡΓῸ υἰγίθιβ ἰαοίοπήα ροθίδθ οοη- 

8111 δριἰββίπιθ σοπιπιθ απίυγ, ὄφρ᾽ ἄλλων ὠνῇ χλῆρον, μὴ τὸν 
τεὸν ἄλλος. Αἰἴχιο φαυπὶ ἰδοῖα γθίθγαπι ἀγα οο γι ΒΓ ΒΘΠΊΡΘΓ 
ἴεγο οὐπὶ οΟΘπΐβ 80] αππίθι8 σοπ] ποία ᾿ οϑβθηΐ (οἷ. μι}. σᾶγπι. 

γν. 724---728; 144-- 147}}}56). ρορίαπι ρᾶθπθ πδοθββαγί πὶ 
οΓαὶ ΠΌΠΟΙ. Πυΐπδμι ΒΟ ἰϑϑίπεαπὶ οοηγίναθ δἀνοοαπαΐ οββϑηῖ. 

Ἰδᾳμα δά δοηγίνία ἱπιργίπιϊβ ΔΒ! 6 η ἀππὶ 6856 ἀΐοῖ! ροοία ἀπιΐουτη, 

41 ἰάθπι Υἱοὶ 18 51}, {υρΡ6 4ποά νἱοίπογιπι 4π8π| ΡΓΟΡΙ ΠΟΤ 

ΒΔΔΊΟΓ 51} Ὁ} {88 οἱ ργοπιρίίυ5 δυχι απ. απ ΔΙ 15 Ὑἱοἰ ΠΟΓΕΠῚ 

Ιαμάε5 157) Ἔχροπῖ!, φαΐθιβ δοάθπι πιοάυ!ο., γὙϑὶ οἰΐαπι δῃιρ] 06 
τοἀἀοπάδ 6686 δἀιηοποὶ πιαέιο δοοορία, αἱ οἰΐαπι ᾽πὶ ΒΟΒΙΘΓΙΠῚ ΘῸΒ 
ἰνυθηίαμηιβ ἴδοϊοβ πα οχίρυϊ ἰποῦὶ ται πᾶ 8 Δ ΪΔΠΊΙΓ 

ἀληιπυπι 158). 
Βα 80 υἱοῖπο (οἵ. Οο]υπ. 1, 2, ὅδ᾽. 54.) ρτοίροιιβ ροοίδ 

156) Οἷ, ΡΙαΐατοῖ. ἀθ δἄαὶ. εἴ 8πι. ς. 37: Ἐπίχαρμος δὲ οὐκ ἀρϑῶς, 
τοῦ Ἱέρωνος ἀνελόντος ἐνίους τῶν συνήϑων, χαὶ μεϑ᾽ ἡμέρας ὀλίγας 

καλέσαντος ἐπὶ δεῖπνον αὐτὸν, ᾿Αλλὰ πρώῃν, ἔφη, ϑύων τοὺς φίλους 
οὐκ ἐκάλεσας. Ῥίαυξ, Βυά. 3, 8, 11. Τα. ,(ποὴ οδί τηϑῦπὶ, Απιρε ϊβοᾶ. 
δὰ αἰδπὶ πιοχ σοοίππι 6βῦ ργαπάϊιπ ὃ “ς Απιρ. ,,αιοὰ ργαπάϊυπι, ΟὈΒθογο 
68“ Ὑτὶ ΟΝ ρο ταπὶ αἰ νίπαπι [Δ οἷ 015 εἴθ. Κ. Ῥγοοῦ!. δά νυ. 8464. 

157) ΟἿ, ΑἸοπι, ἔτ. δῦ: Μέγα γείτονι γείτων, Χαοπορᾷ; Νίεπι. 2, 2, 
12: Οὔκουν, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τῷ γείτονι: βούλει αὖ ἀρέσκειν, ἵνα 
σοι καὶ πῦρ ἐναύη, ὅταν τούτου δέη, καὶ ἀγαϑοῦ τέ σαι γίγνηται συλ- 
λήπτωρ καὶ ἄν τι σφαλλόμενος τύχῃς, εὐνοϊκῶς ἐγγύϑεν βαηϑῇ σοι; 

1508) δος. ἰΐᾳ εοπβοίἀεχαία ππβαθδπι οοποδάθιμηβ 1θγεῖθ (1. 1. 
Ρ-. 188 54.) οχ ποι 8. ἔγαβίι 8 τηΐβογο οοπρία παία 6866. Οὐδ θβαγ |. 1. 
Ρ. 108} ἀϊνεγβας φοϊάθαι βεμίθπεϊαβ μος ἴοοο φοπῆιποίδβ θθ86 δχί βεϊπιδΐ, 
βοὰ ἰδπιθὰ δαϑάθαν ργορίοχ ψιδιάδπι γουιμ δἰ  πἀϊηοπὶ πθαυθ ργορίου 
᾿Εἰδύογαβ βὶ παῖ !65 σο αἴδ8 6586 σοπίγα [6 γϑῖσπι σοπίθηἀἑί,. ϑίοσαπι ἐοίιιι5 

Βα]ι5 ἰοοῦῖ δἀ65 ρϑυμν 15. ΡΙαἰομΐ5, Χμορμοιίῖβ, Αὐἱδίοο δ, Βαν οἰδῶ 
Ρομπίοὶ, Οἰσογοιμῖβ δἰλογιμαθ. οὐιδιϊομὶ 5 διιρϑίι, 



60 ΡΒΟΕΘΟΜΕΝΑ. 

γν. 850 --- 864, φυογυπι ρείπιοβ Ρ] αἰάγοιυβ 153) ΟἹ πὶ χ πἰμπιΐο 
υοάδπι ροοίδο βιἀἷο ἂο οτγὰ οὐθοῖ!., Οπηηἶπο πὶ ἀμ 60 ΔΠι ΟΌ ΠῚ 

Π τὶ }αθεὶ οἱ ἀάγο ἀαπιΐ. αἰαιθ σαιιβαπι δ αΐ!. οὐγ ἰΐὰ Γαοί 6 πά πὶ 

51. Οὐο Ιοοο νυ. 889--. 862 εχ Ηογπιαπηὶ 160). οπιθηαἰίοπο, 
ουἱΐ οἰΐαπι Ργοου! 161) νογθα πάθην ἴδοθγο υἱάθο, βίο Ἰοσϑπάϊ βιιηι: 

« .Ὶ ᾽ ΟΡ " Ψ ᾽ [ω Ἁ ᾽ ’ 

ὃς μὲν γάρ χὲεν ἀνὴρ ἐθέλων, ὃτε καὶ μέγα δώῃ, 
" ’ 

χαίρει τῷ δώρῳ καὶ τέρπεται ὃν κατὰ ϑυμόν" 
ὃς δέ χεν αὐτὸς ἕληται ἀναιδείηφι πιϑήσας, 

; " ν, γ. ν 49 ᾿ " Ε καί τὲ σμιχρὸν ἐόν, τὸ δ᾽ ἐπάχνωσεν φίλον ἤτορ. 

Πτὰ οπΐπὶ πηι] 10 τοι. {αᾶπὶ οχ ΠΘ γβὶὶ 163) φογγθοιΐοπθ, ορρο- 
ποπάδ β' δὶ ορροπυπίιγ, Νά ἰπ υϑῦβι, αυΐ απιθοθάϊί, οἱ δὼς 

ἀγαϑὴ εἰ ἅρπαξ κακὴ σοπιπθιπογαθαμέαγ, οἱ δὰ υὐγαπιι6 Γοβρί- 
οἱοπέόππι οΓαΐ. 

Ὀιχίξ ροοία, π ρᾶγνα αυϊάθπι Υἱ διθγοπάα 6856; πᾶπὶ δ ἰὰπὶ 

Ρᾶγνἃ βδθρίυβ δϑγορία ἤοσὶ πιασπὰ 1568). Οοπίγα σϑγο, ἱπααΐξ, 
4υΐ ορίθυβ ἀοπιὶ σοπά 8 ΒΘΠΡΟΙ Αἰ φυϊὰ δ άαϊ, ἃ0 60 ἴδπηθπι υἱ- 

ἰατὶ. ΑἸ4Ὸ6 ΡΟΓΓῸ πα} 0 ρδοίο δἰ θὲ ορραρπαγα υἱάθπίυγ ν. 8θ οἱ 

860 164), β'ουν 1οϑῃγβίαβ μαῖαι. ἘΕξοηΐπὶ ργΐοΓΘ υθγϑα ΘΧροπί αΓ, 
4ποπιοάο ΟΡ65 ΟἸπ]αγὶ ροϑββίπι, ἃ0 ΒΘ αι θη γϑῦβα ροδία ΔΟΟΓ)6 

“ Δ] οἶδ, πὸ οπιπΐηο ἰὰ πο] δβίμ μι 6586. ἀοπιΐ οοπάϊ 88 ΠΡ ΟΓΟ 

ΟΡ68 (ᾳιαδβὶ ἰά ποροῖθβ β'θ] ργβιιδβίββθη!); σταίαπι Θηΐπὶ 6586, (6 

ῬΆΓΑ 8 ΒΌΠΊΘΓΘ., ἀπγΓαπὶ γΟΓῸ ΘΡΌΓῈ ΟΡΙθι8., 486 ἀθβἰπι; 486 

οἱ πιᾶρηΐβ ἀἰν 18 165) οἱ ορίθυ8 Ρᾶθη “Παρ  ἀαἰ18 ἀθυπάο ἔγαυθη- 

ἀσηι., Θὰ πὶ γ6ΓῸ. 4υἱ (βίου! ΡΓῸ Γόγυπὶ, 486 οΟὐἱίποηξ, Γαϊΐοπ6 

159) ΟΥἷ. Ῥτοσυϊιβ δὰ ν. 8ὅ58. 

160) ἴπ οεπβ. Θοϑίιὶ. |. 1, Ρ. 282, 
161) ΟΥ̓. δὰ ν. 858, 
162) 1.1. Ρ. 237. 
168) δῖος νυν. 868. 864 γϑοίθ ἈΠΡ ΠΕΣ Ργοοι, δὰ νυν. 868, Υ,. β68᾽ 

Ιδυάαν! ῬΙαί. Ογαΐυ]. ρΡ. 428 Α. 
162) ϑεὰ ν. 867, ααΐ οἰΐαπι ἤγπιη. Μοτγο. 86 Ἰορίίαν, Ἠθϑβίοάο ἃ}"Ὁ- 

ἠυἀϊοαπάμππι 6586 σθῖβθο, ργϑδβογίπι 4απι πὶ Ῥγοσῦϊα5. ἤππο ὙΘΓΒΕΠπὶ 
ΟῚ ἰδρῖ586 νἱἀθδίαγ. 

1605) Ηδεο ἱπ Ῥϑύβϑῃ δϑάθη οὑπὶ ἰγγἰβίομθ, απδπὶ ΔΡΡΘΙΪαΥΐβ,, ἀϊ- 
οὐπίαν, 4 ν, 88: τοῦ κε κορεσσάμενος νείκεα καὶ δῆριν ὀφέλλοις. 
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Ρἰοσίψαθ [ιοπιΐπιιπι) πηράϊυπι Ἰοοιπι ἱπίοῦ αἰγίδα οἱ ῥδι- 
Ρογοπὶ ἰθποαὶ., ἴυγ6 δἀπιοποπάπὴηι 6886. υὐ ραΓαΙ 8 ΡαΓοΐ8 
Γγυδίαν 166), 

56α πο (ιιΐβ βῖο τοὶ [ἀπ Πγῖ5. αὰροπᾶδο θά ϊο πἰπι}β ἐπέ  Π 15 

Ηδβίοάινπι οχἰ εἰπὲ 6888 ΘΟΓΙΠῚ 9 (υΐθι5 Ὑἱγέ 8. Οπιπἶπο ρΡοϑβὲ 

παπιπι08 167), ρογρὶθ: ΑἹ πγνογοθβ ἀπιίοο ἀϊοία γα]θαὶ 158), ἢ, 6. 
Θἰϊαπιβὶ 4118 ΡΓῸ πιο εἶα. 4π86 ἱπίοῦ νὸ8 ΟὈ πϑαϊ. βἰπθ ἀΓΌ ΓΒ 

τοβεῖθαβαιο ἔθοιπ ἀδ ἰᾶθοΓὶβ πιογοθάθ σου θηθῦῖ!, ΠΟ 58 15 6βίο, 

πὸ Πάδπι οχυᾶβ. Αἰᾳιθ βίπηι! τὰ (ἀυάϊ οαπέαπι οδμα!ογοπὶ γο]. δὶ 

ΓΟΒΡΟχὶρ ΠΠἘ 6 Πἢ 8118 Π|.. ἸΠΟΠ  ΟΓ6 πὶ ΔΟ ΟΡ π}} οἰΐαπι ἔγαιγὶ ἀγθᾶπο 

αυϊάθπι ἀπίθβίαγο, πᾶηι πίστεις ὁμῶς καὶ ἀπιστίαι ὦλεσαν ἄνδρας. 

Τυπὶ ροθίᾶ ΡτῸ ἱπίαιο 8110 ἴπ πηι ΘΓ 5 ἀπίπιο ἀθ Πἀθ6 οἱ μοῦ ϊα 

Ἰοσυΐαβ πη ΘΓ πὶ οδα ΟΠ 6 πὶ ῬΓΟΥ βίο πο 6 σομηπιοπάαί. ΗδΓΕπΙ 
ΥΘΓῸ ΠΙΘΠΊΟΓΪΔ6 Ρ͵ᾶπΠ6 500 ἰ000 ργᾶθοθρία γὙδ] ροῦιβ νοΐᾶ. {ιιᾶθ 

Βιιπη ἀθ ᾿ἰθογίβ, δάἀϊαποὶ!, οχ αΐθιβ ροθίαπι ἀρραᾶγοὶ πυπαυᾶπι 

186 ΟἸΠῚ ἔγαίγο [Π18Ὸ ΟὈ] πὶ 6886. [{{πίρυβ. ἱπααῖΐξ. δὶ} ΠΠΠῚ8Β ; 

βῖ δηΐπὶ Οπιπὶθι5 Πογοἀ  ἐα 8 {Π|Ὶ|}|8 Ὑἱτα 85. ἀπ ροίαῦ ρα τ πιο πἰ ππι. 

δίη γ6ΓῸ ἀπο βυπὶ {{Π}} ποῦ άθβ.,, ραίθ δαπιοάππι ΒΘ Χ ΠΟΥ Δ ΙΓ, 

τ ΡΓῸ 818 ροίοβίαίθ ἀθ ορίθιϑ ἱπίθυ ἢΠ105 ἀθάαο ἰαγα ἀἰν  ἀ6 πὰ 8 

166) Νπι ᾿ΐα ᾿δθο (πὶβὶ δχρ ϊοδέι ἀϊξβοἰ!ογα ἔδοϊ!ἶογθ ποροίϊο 
τ δ ΥἦΪβ ΘΧρ ΟΠ [6Γ6) ἱπέογργοίαπαδ 6886 δχ 'ρ80, 400 ἰαρσιιπίμτ, ἰοοο δρρϑγοεί. 
Ετταύ Ἰρίίυν Τω6ἢτ8. 1.1, Ρ. 3248, Οἵ. βδηθο. Ερὶβέ. 1 ἔπι: ἶΝπι αὐ νἱ- 
Β.Πι| δδύ τη] ΟΥθῈ}5 ποβίυὶβ, ΒθΥδ ρδγβπιοηΐα ἴῃ ἔμπάο οβί. Νοη οπῖπι ἰδη- 
ἰυπὶ πιϊ πὶ πηῖπ πὶ 'πηο, 8564 ραβδί πη ταπιδποί. : 

167) ΟἿ, Χοπορῃ. Μίεπι. 1, 3, 56: Ἔφη δ᾽ αὐτὸν ὁ κατήγορος καὶ 
“ἐνδοξοτάτων ποιητῶν ἐκλεγόμενον τὰ πονηρότατα, καὶ τούτοις μαρ- 

τυρίοις χρώμενον διδάσκειν τοὺς ξυνόντας κακούργους τε εἶναι καὶ 
τυραννικούς " Ἡσιόδου μὲν τὸ, 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδυς, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος, 
τοῦτο δὴ λέγειν αὐτὸν, ὡς ὁ ποιητὴς κελεύοι μηδενὸς ἔργου μήτε 
ἀδίκου μήτε αἰσχροῦ ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ποιεῖν ἐπὶ τῷ κέρδει. 
Οἵ. ΡΙαί, Ομδσγη. ρΡ. 162 Βυ. 

168) Ἀδοίΐαβ, φυδαν ππο ἰοσαπι, μϑδγβ. 1.1, Ρ. 3419 ἱπίογργοίδίιβ 
εδὶ Ηοπι, 1]. β, 392 54. οὔ οἵ ἔπειτα [ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κι τ. ἕ, 

»,0 Ὁ νυἶγὰ πίομέ σονυδοῖβεη βου Ζὰ οπί!οἢπ, ἡϊομύ νογπιῦσοῃ “ ; πὰπο 

οπΐπὶ ἰη 6} οίαπι οἰΐαπι μυΐο Ἰοοο ἀρ ϊββίπειιπὶ 6586 οἷβ., 4186 ἐοααμοίαν, ΄ 
ΘΟΙΙΡΓΟὈΔΕΙΥ. 
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ἶρθ6 ἀδοογπαὶ δΐχιθ οπὶπῖπο, ἄἀππι υἱναῖ, οπηπίβ 118 μογϑάϊ τα 
τοπιουθαίυγ 169), ΑἹ Πιρίτδν φυϊάδπι, εἰ πο πιαϊὰ σοπίοπῆοπθ 
Δθυϊαπίυγ, Θἐἶδπι Ρ] ΓΙ θῈ18 πᾶ ΡΠ 5 ΟΡ 65 ἱπιρ ογ γ μοί οσῖ!,, χα} θ 
ΡΙυΓΟ9 ῬΙατα σοπεραγεπὶ 179), 

8. 4. ἢ)6 οδνιΐπο βοογεῖοο (νυ. 388-- 649.) 

Ηοϑίοάυ5 ἴγαίγὶ8β ἀπί πηι οἠϊπὶ, ποὺ ροΐαΐ!., πιοῆο ἐπβεγ Χί, 
αἱ οΠιβ8ἰ5 ὅ6 Ομ ΘΠ 8 πιάϊαα Οὐπίθπιοπὶβ βιᾶ 15. Ἰα ἀ ΔῊ 400. 

τπαΐ ἱπάπιβίγίαα ἀδυϊποῖβ ΟΡ65 τίξα δοααυίγογα τι] } δὲ ον σοτανῇ 

οϑθβίαία ΟΡ γθββι8 ἀδηΐχια δὰ νἱοίπμη χυοοιπαθο πιοάο ἀτγὶ ρίθη- 

ἀσπὶ δοοίηρσογοῖπσ, θπ816 Ὑ6ΓῸ σ΄ 6ηι5 ἀπ} } ἘΠ οἀπάϊ ΓΟἸ παποἢ ἀΐ- 

4ι6 ρΡαἰγί πιο πὶ Ροΐα8 οΟπιπιθπάαγο ἀθθοθαὶ ροθία. απᾶπι ἀρτίου]- 

ἴαγαπὶ Βοοοῖο Βοθοίιϑ 7 .ΟΝαπι, υἱ ἀἰθογία σ᾽ απ 1186 171) νόγθα 
μΐο τοὶ δουοιηπιοάδπι., οδοιογὰ ἀΐγογβα δὲ απαϑὶ τορυρ πηι αἰ5- 
ϑἰάθης ἃ ἐιιβεα, ΝΙΒὶ δοιχαίαβ δχίβε πη πηβ οορί556 ῥταθάδπι ΟΧ 
εἶα... 4π|86 ποθ ῖβ5 πἰ 1} βὶπθ βαπρτίπο οἱ οἰαάϊθι5 ἀ ἢ δηβ αὐοτί. 

Απ ΘΙ Πὰπὶ ΡΘΓΟΒῚ5 ΠΊΑΥΪΒ οἱ πδροι διίοπίβ [θα 81} ΟΡ ΠΟΥ. υἱ 
ΓΙΡΙΟ πᾶίιγαθ οθάθγο ἐθυγ βίγα Ἀπίπια] ΠΟπΊΟ ὙΘηΓΟΥΙπῚ οἱ ΠπΙΑΡΪ 8 

ΟΡ] οίι5 γα 86 Ποῖ 5 ἀυἀδαΐ ογθάδγθ., ΒΘ ΡΟ ΓΓᾺ6 τἰξι γ ]- 

ΟΠ Ἰοπρίπααὶ ΠΠ οτίβ ρογορτίημβ ἱσποίμηι ΡΟΓΟΓΤΟΙ οὐθοη 7 Απ 

[σοηογαι0 ῬγΟΡΆΡΠΠΟΥ 518, οἵαπὶ ιἰ5 ΠΥ 58. {ΠῚ} 15 ΒΙΙΘΟΌΓΓΕΓΟ Υἱἷ- 

ἀοιυν ἡ 5'οἀ πὸ οαπίπαπι (6 πὶ, βίοι! ἀΐχοῦο υοίθγοβ., βιιἀ ππὰ 

Ρταρβίδη 5 ἸοΟῸρ] 6 55 πιὰπιὶ φαθηῖ 6 Δα ταπάΐ οἱ οοπίγα ἰππο- 

οΘη 68 ἃ0 ῬΓῸ πορθπεθιβ., πορ]δοίαπι ἃ πιαοτίθαβ, ἃ ποθῖβ οἰΐαπι ἢ 

ΟΟΠΟΘΒΒ51Ππὶ ἱπέγα πποϑηΐὰ οἱ ἰῃ ἴρ8ὸ ἴοτο ἰαἰγοοίπίυπι 7... Οὕδα.. 

169) Μαὶε ἴδϑοὸ ἱπίδγργδίδίιβ οϑὲ ἤδηκ. 1. 1. 1. ρ. 34. 
170) Ιμομγαῖαβ, αὶ]. 1, Ρ. 181 584. πιυ!ιαθ δὲ ἀδ ᾿οο ἴδοο, ρᾷθπθ 

δἰ ρα} 5 γϑΥ δ 5 ΟΥΓΆ556 ν᾽ ἀϑίυγ, υϑὶαἱϊ ργογβιιβ ἱπαρίᾶ βυιπῦ, φαδ6 46 γὙ ΥΞα 
ὨΠ πιο εἷς ἀϊβραΐαί : Ηἰο ἰρσίτασ γ. ποῖ ᾿πᾶρὶβ οοἷζ οὑπὶ απίοοθεπίδ." 
ΠῚ6 δπῖπι ΟΡ65 ἃ 710 υἱβ πιιπιὶπα οἱ ὑταίϊα ροπάθίε εἰσηι δου, εἶς ἃ ργό- 
Ρυῖο οοπ)αποίατιπη νγίτπι ἰαδογο,Κ Αὐδὶδῦ ροῖίιν οι. Θὰ, γ, 485: πάντες 
δὲ ϑεῶν γατέουσ᾽ ὄἄνϑρωποι. Ναπι ἀρετῆς ἔλπις ὁ θεός ἐσειν, οὐ 
δειλίας πρόφασις. ΑἸΐο πιοάο πιπιὸ ἰοομα ὑσπίανιε Ἠδτπι. π᾿ Ὁ6Π8. 
ἴμϑργβ. 1.1. ρ. 118, ᾿ , 

171) ἀθ τὸ στιιβί. ργϑοῖ, 5, 7 56. 
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δὶ οὐ ἴρ5ᾶ. οἱ ΘΟΓΕΠῚ 51π||Π|Δὶ ὈΟπΐβ ἔυσίαπάα 5ππηῈ: βιρδγοβὲ, εἰ 

ἀϊχὶ,, ἀπππὶ- σΘπι18 ἤθογαϊθ δὲ ἱπρδππιμ Γοὶ {Ἀπ Π| τὶ δι πάδθ, 
ἀιοά οχ ἃρστίοοἰδιϊοπο οοπεηρ 

Νόᾳιιο Ηδβίοβ ργϑθίου οχβρθοία 6 πὶ ἈρΤΙ ΘΙ] ΓᾺΠῚ ΠΙΠῸ 
οἴἴΐογγε υἱἀθθὶΓ οἱ, αυΐ ροθίδπι β[αξπι ἴπ ὈΓΪπιΟ οαγπιΐπα. υδὶ 

θοπδθ Οοπίοπίϊοπἶβ ἰδ 68 ΘΟ] ΘΟΓΆΠΙΙΓ. πο ΟὈ] 15. δα! πᾶπὸ 

ΟΟΠΙπΙ ΘΠ 0 ποπὶ [δ π| 5815 δ᾽ ση ΠΠ08586. Οἵ, ν. 21 54.: εἰς ἕτερον 
γάρ τίς τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζων πλούσιον, ὃ σπεύδει μὲν ἀρώμεναι 
ἠδὲ φυτεύειν, οἶκόν τ᾽ εὖ ϑέσϑαι. ν. 48 54.: ῥηϊδίως γάρ κεν 
καὶ ἐπ᾽ ἤματι ἐργάσσαιο, ὥστε σέ κ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν 
ἐόντα" αἶψά χε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταϑεῖο, ἔργα βοῶν 
δ᾽ ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν. 

Ιτά4αο ρμοοία ργίππιιπι ἐπ ππίνϑγβαπι ἔγαίγί ργαθοίρίξ, αὐ π16- 

τοπάϊ οἱ ἀγαηϊ ἔθ ροτα οχ Ὑ γρ Πάγαπι οσῖι. δ᾽ οσοᾶβιι ἀρίᾶ ἀ{}1- 

ΒοηΙΟΓ Οβοσνοῖ. Ἠϊβ οπίπι ἐθπιρογίθιι8 ΟΠ σ ΘΠ Υὶβ ἰουγϑηὶ 

ΘΌΠΟΓΘΒ ἔθ ποῦΐ. πἰβὶ ἰἀθοΥἱβ ἔγαοῦιπι πη 86 ΓΘ ῬΘΓΙΟἸ τὶ αἴχαθ δὰ 

πιοπάϊοἰαίοπι ἀο γιϊ γ πὶ, βίου! 86 πὰ πὸ ἃ} ἰρ80 ἔγδίγα ργϑοί- 
θ18 Ῥοε πη 6586. οὐ πΪ}} Ἰαγρ γί, βθ ὀρογα, 4π86 αἰγὶ ηἶ 8 

ἰπδεϊυ!α πηι. Ὑ6}}} ἰ] ΠΡ ΌΓΘ, αἱ 518 ΡΟΣ θ118 ΤΠ ΠῚ Δ] ΓΟΓΊΙΠῚ 

ἀοπὶβ ράγιπι ἢ 415 υἱοἴιπι ἃοοδΘρπὶ ἀθθ γα ἡπ8}}} (νν. 888 ---40θ). 

Ουλο οπιπία 4αππὶ πο ἷβ ορείπιθ μάθογο υἱάθαηίιγ, 1μ6}γ- 

βὲιι5 173) γανὶἰβ δχ οδιβὶβ, 488 ργοοπαϊξ, ἱπίο πᾶ 6 6 οὐπὶ Β056- 
Ζυθὴτθ ΟἈΤΠἷπ 6 πο σΟηἠαποίδ {πιῖ8556, 56 [886 06 Ιοσ0 4ιαϑάδηι 

ἈΡΤΙΟΟΙΑΓΙΙΠῚ ΒΘ π θη 0145 ᾿πχία μοβ 8. αἴ γπιαί. ἃ ροβιπδηὶ 

οἰάοπι Ἡορίοάο νἱπάϊοανί πηι. 4πᾶ6 ᾿μαἶο οΑγμἑηΐ ἀθ ἀρτίου ἔυΓὰ 
ΡΓΔΟπἶββα διιηΐ. ποβίγο ᾿Γ6 σαν οῦὶ 0 ΘΠλ118, Π6 ΡΘΓ ἰοΐαπιὶ ΟὟΓ- 

ΘΠ ΘΘΟΓΡ Οαπὶ δἰηριΐα ΒΘΠΡΟΡ ργαθσορία 8.050 δ πο ΘΠ. 8. 

αυΐρρα ἴάπι. βίου! 6 γβίο δοο (886. οχἰβιίπιο, αδὶ ρΡοΘία ΒΌΡΟΥ 

Ῥγδθοθρίουίβ [οὐ απί θη οἰογ γ., [ον 8 ἱπίογρο Οὐ ἶ5 ΟΡ ΓΔ ΠῚ 

ἀθρυθι θη 886 πο 8 υἱάθαπιιν 178), ἘβῚ γόγοὸ πἰ 1} εἷ8 νυβίθιιβ 
οἰ πηΐπὶ ἀαίιηι. φιοά ποη [Δ 0 }}}[πηᾶπὶ Πα αὶ ἀο θη βίο ΘΠ,. Ετοπίπι. 

“μομγβίαβ γϑοῖθ χυίάθιι ἀϊβρι αν! 173) ἀθ νν. 889 ----308, 50 Π|06ὲ 

. 

1172.) 1.1. Ρ. 188, 
178) ΟΥ, Αδπκ. 1. 1. 1, ρ. 38," 
174) 1.1. ρ. 186 βᾳ. 



θά ΡΒΕΟΙΠΕΘΟΜΕ ΝΑ. 

Οααἰ ρ] οἷ ἀρτόσιπι σοπονίβ 175) ργαθοορία οἷβ σοπεϊπογίὶ,, ϑδπιαιι8 
ἀϊδβραϊαιίοποπι Ῥτοοι]αβ 175) οὐπὶ Βρομπῖο 177) ἤαπὶ ρτγαοίν ογαηΐ. 
γογαπὶ φυοπιοάο ἰὰ ἴΐὰ ἱπ ΑἸεοαπὶ συδάγατο υἱάθαίαγ, αἰ 0 Ηδ- 

βἰοάο- Βοδοίαγυπι ροοία 08 ὙΘΓΒι5 Ὀγοΐθοίοβ 6586 [ΘΕ ΓΒΙῈ5 Π16- 

τἰϊο ποροῖ, ποπ υἱάθο. Ναπι ἱπ Βοβθοιία οἱ πιυ δ ραϊοπὶ Ρ]ἃ- 

πἰτἴο5 (πεδία), εἴ. Κτιβ. Η6}}. ἢ. 1, Ρ. 488 544.. οἱ δὰ αἰτίαι 
πιατὶβ ΠΠΠοτὰ Γοσουπάϊ δχβίδης! ἀρτὶ, οἵ. ΒΙ ΒΕ οτρΡ. ἴῃ  αΙρο]. Τγαν. 

Ρ. 71. οὐ ἱπίου πποηΐθβ βα ιβαια ἱπίθγάϊπι Ορίπιὰ ἄγνὰ ἱποί δα 
(ἄγκεα βησσήεντα --- πίονα χῶρον) Ἰαοοηϊ, οἵ. Ὀοάνν, (488. 

Τουτ. 1. Ρ. 185. Αἰφαο ἱπβιροῦ πόπῖὸ ποπ ἱπι Πρ ὶ!, 05 ροβίγο- 
ΠΟΒ 9705 ΠΟη ἰάδο Δρρε!]ατὶ πίονα χῶρον, φυοά ρτγᾶθ ργογῖθαβ 

αροτίαῖα ργαθοίριθ Θχοο πὶ. 586 (υἷα μ05 Βα 8. 4αθ15 ἀρΤὶ- 

οὐϊξυγα οοηγοπίαϊ, ἀἰβοθγπθγα γυοποῦῖ! ροοία ἃ} οἷβ.. (υΐ ἢ οπιηΐ 

οὐϊυτα ἀθποτγοαηΐ, υϑὶ αν Οἰ μα γοπὶβ. Βοίπάθ υθ τοὺ γυδγθὶθ 

γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν κι. τ. ἑ. (ν. 598 54.) ποη ποΥνΐ ρταθοθρι 
ἱπίγοίιβ πιθάϊο ἰῃ γοσβὰ οοπ ποίαγ, βορὰ πᾶθο γ γθα οαπὶ “6'8. 

486 ρτγαθοράδηϊ!, ἰἰὰ οοπππσοπάα βιηΐ, οὖ βοπίθπίϊα ΠΟΤΌπι 

175) ΟἿ, αν. ἀθ στὸ συβί. ἴ, 6: οἹριίαν ἀασπι ἐσία σοποσα βἰπί ἃ 
βρϑοῖβ βἰμιρ ϊοῖα ἀστοτιπι, οἀπιροδίγα,, οοἢΠπαπὶ δὲ πιοπίδπιμ,, εϑὲ οχ 118 
αὶ ᾳυδγίμπι, πὖ ἵπ δο ἔππᾶάο, π᾿ 40 Βᾶος ἄπο γ6] ἐγῖα βιιπΐ,Κ. ΟΟἱ. 11, 

2 ἰηΐτι τ, ΔΙ ἀϊββῖπεϊ σταβεϊσατγαπι χϑῦιπιὶ, ϑ νῖηθ., σοηθγα ἰδγγεηΐ ἐγία 
6586 ἀϊχαγαπῦ, σἈΠΙρΡ βίγα , σο  ἡπαπι, πιοπίδηππι. "ὁ - 

1716) δὰ νυ. 390. ν 
177) δὰ ἢ. 1. Τποοπϑίἀογαίϊ 5 σαγοὸ Ἀδηκ. 1]. 1. 1. ρ. 83 54. νυϊσαίδπι 

" Βυ)ὰβ Ἰοοἱ ἱἹπίογρτοίαίϊοποπι ἀθἔπαϊ δῖος Ὁ πᾶθ οπὶπὶ 1 θῃγβῖιβ οχοσγάϊ- 
ἰυγ, πεδία ποι τοοία ἀἰοὶ ροββθ ὑσὸ ἀρτὶβ, {ΠπῶΔ' ἴρβιιπὶ Ηδυτηδηπι8 οἱ πῸΠ 
οοῃοοβδὶί, [Τα σϑγοὸ αυυπὶ ἔαπάδιπθπίιπι [Θγβὶο θγαρύππι βἰΐ, ται 
αυοαθθ οοποϊάθπέ, Αο πιϊγϑιηιῦ γϑῃθιηθηΐθσ, αὰ8 (ἀπά 6πὶ ταίϊομα ἀθ 
Αὐἰοα ογτα σορὶίαγο ροϊαογὶί., ουὐπβ ἰποοΐδθ δὶ ἰΐα αν δὶ δαπί, αὐ δα 
πεδίαιοι δαί πάραλοι δυΐ δεώκριοι ἀϊσογαηίαγ, 608 ἰδιΐαπι, φαΐ ρυΐπιο ἰθ60 
Ποιμἱπαθδηίαγ, ἀρυϊου]ζγαθ ορούϑιη ἄαγο ροίἶββθ οοπβίδί. Ὑ γαπη 
οπὶπι Ηδυπιδπηὶ γα (οθη85. Τωθἢγβ. 1,1]. ρ. 1109) ορίδπεϊθ, ποπ ργοθαπί δ 
βιηύ 68, 4086 ργοθαῦὶ πϑαιϊιιϑυπί, οἱ αὰδ6 θη γεῖο 'ρβθ6 ορροϑιιῖύ Ηδηκῖυβ, 
γος Τππο. 11, δῦ : Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπειδὴ ἔτεμον τὸ πεδίον, 
παρῆλθον ἐς τὴν Πάραλον γῆν καλουμένην μέχρ᾽ Λαυρίου. .. . Καὶ 
πρῶτον μὲν ἔτεμον ταύτην ἧ πρὸς Πελοπόννησον ὁρᾷ, ἔπειτα δὲ τὴν 
πρὸς Εὐὔβοιών τε καὶ Ἄνδρον τετραμμένην. ΟἿ, Ραυϊγὶ Επο. γ68]. 1. 
Ρ-. 934 5α. 
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νογβυπη ἢππο ἐπ πιοάμῃ Ὠτοοοάαι; ..Ηϊ8., ψππ9 ἀΐο0., ἐρμροεῖθα 

γαΥΐα ΔΡΤΟΓΙΙῚ ΟὨΪ ἐγ [ἀρ Ε ἢ Δη ἀα ̓Θ5ὲ 4 ομμηΐθιι5 ἀρτίοο } 5 ἐ[ὰ 178). 

αἱ παάΐ δὲ βϑγαπὶ,, δὲ ἂγθηΐ πιθββϑιηαιθ οΟἸ σφ αηΐ. ἰ4 ψιοά οἱ [- 

οἰθηάππι οδὲ δὲ ΠΠογὶ ροίβϑβι., ὶ }8ι}5. 4υδ8 πιοο ἀδἤμίνί,, ἔθμι- 

Ροξίθυδ οροτὰ ἀρρτεθάΐϊατο. Αἰχὰρ ἰΐὰ βᾶπ6 ἂρϑηΐθπι 68:. ἱπααΐε, 

βὶ Βι 8 φυδοααθ ἐδ ροῦ 08 ἄΘΓΘ Υἱβ ΟΡ γυβίϊοα, αἱ εἰδὲ δἰ ΐδιη 

50 αυἱάψιι ἰεπηρογ ογθβολὶ Θὲ δυβθαιΓ., ΠΟΥΘ ΠΊ6886 ΡΘββῃπηὶ 
ἀαία 4}} 4}1}8 υἱοίαμι 179). χιθι βᾶθρ6 ἃθπμιμιπ, ροίαθ,ς. βοῖ[6 
Θηΐπι ροοία Βομιδπιβ (ἀφοτγα, 1, 221 54.): 

οολπίο δὲ Εοαθ ΑΔ 465 ἀρ βοοπάδηϊαγ, 

. (ποβίδααο ἀγάθπεϊβ ἀδοσάαϊ 5[6}1ἃ (ΟΓΤΟΠδΘ, 

)οθΐ τα {αᾶπιὶ 5.68 ΟΟΠπΙπι {5 ΒΟ πιΐπᾶ., {ΠἸἈΠΊ( 6 

Ἰηνί 6 ΡΓΟΡΘΓΘΒ ἃπηΐ 5ρ6πὶ ογθίθγο ἔθγγδθ. 

ΜΠ} ἀπίθ οοοάβιπι Μα᾽α 6 ὀοορογα; βϑὰ 1108 

Ἐχβροοίαϊα Β6065 γαπΐβ 6] 81} ἀν θη ΐβ.“" 

Θυοάδὶ ἰΐᾳ μαθὸ ἱπέθγργοίδθίπιυγ, ποάᾷαθ ἰάθπι νοθαθαϊαπι ὥριος 

ἀΐνθυβα ὃχ βίη Ἰοαλίοπο δαί θογὶ ἰπ οθαάθπι βαπίθπίία ἱπι 6} 6- 

πιι8, 60 οαάδηι πὰρ βοηϊθηίία δὲ5 ἰάθπι ἀϊοὶ 139). Νὰπι ροεία: 
οϑθ0 ἰδΠΊρΟΓΘ ἰὰ ΘΧΟΓΟΘ ἀρταπι, αὖ 800 [ΘΙ ροΓο 46 105 Γγαοίιϑ 

01 τϑάἀαὶ ἀπιρ ἰββίπιοβ, ποθ ἱπίοὶπροβίϊνο ἔἐθιιρογθ Πϑ}ΐ ΒΡΘμὰ 

ἔπ8ηὶ ἀθοϊρίαηι.“ Τυπὶ γογοὸ 1 γβίωπι 131) ταΐγο οἰδοπάογιης 
ἐτθ5 Ν}}} ροπίεἶνὶ ἀρβοῖμεῖ, αὶ νν. 885 5ᾳ. Ἰοσυηίατ. Νὰπι ῥγδθίοσ 
βθρίθπι ἃ] ΐᾷ Θχθπρ]α,, 486 ΟΧ 'ρδᾶ αυϊάθαι ὰο οαγπιΐηΐἷβ ΡΔΓΙΘ, 
408 μεγ ἱπ|πἰμνοβ, αφαΐθυβ ἱ αοποιίνὶ ποορββατίο δάμδογοηι 183), 

ἀρ ἀρτίομ! ματα οἱ παν σαϊΐοπο ργαθορίμιγ., αὐ μα} ΠΘ γβίθ, οὐΐμα 

ἃριι Ηοπιογιπι σ᾽ ποίϊνὶ ΔυΒο αἱ δά ἐθπιριβ βἰρηἰ σαπάππι αθέᾳαρ 
᾿ δὐβίνρπίμγ. οἵ. Οἀ. κ, 470. λ, 294, ξ, 294. τ, 163. ω, 148, 

178) Οἵ. Μαίίμ, στ. στ. 8. 846. ποί. 
179) Αρίε οοιιρᾶγοβ Τ τί. ἔγασπι. 7. Ρ. 6. ϑομποίάενν, 

πτωχεύειν πάντων ἔστ᾽ ἀνιηρότατον, 
πλαξόμενον σὺν μητρὶ φίμῃ καὶ πατρὶ γέρονει 
παισί τε σὺν μικροῖς κουριδίῃ τ᾽ ἀλόχῳ. 

}80) ΟΣ [μφλχϑ8. 1. 1.. Ρ,. 187 βᾳ. ᾿ 
181) 1.1. Ρ. 189. 
182) Οἵ, Αδηκ, 1. 1. 1. Ρ. 38. 
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Αἰάπο φασπὶ οἰΐδπὶ σοί νι χαρασσομένοιο σιδήρου (οἷ. ν. 575), 
4ποπὶ οὐπὶ [μ γβῖο Ηδτπιαππαβ 158) φυοίι6 πιγαίιβ οϑὲ.,. ῬΑΓΙΓΟΓ 

δα τορυβ ἀοἰπἰοπάππι υϑυγραὶῃβ 51}. δαυϊάθπι πὸπ υἱάθο, 410 

ποπιίπο αἰ ογαν Ὁ αἰγόχαδ ρυίοσιπι. Πθπΐχαιθ 1 Θ γβίαβ., Βο  Πο6 

αἰ αἰ} μος Ἰοοο ἱπιαοίαπι τοὶ παυοτοῖ, ἱπ νυ. 8395----406 ἀμρ]!- 
οΘπὶ ΓοΟθηβίοποπι ἀἰβείηχίξ ἰἰα. οἱ νυν. 890 --- 890 αἰοτίαβ οϑβϑηῖ, 

ΟΥ̓́ΘΓΒΙΒ 4αΐ Βοααππίαγ ἀβαιθ δὰ ν. 406 αἰτογίυβ 133). Νὸη τσθοῖς, 

δὶ φυϊά βοπιίο. Επδπιβὶ δαΐπι ΔΒ ΟΓίβ Θοπιπι δ πάδιο οἱ δάμη ἢ ἶ 0 

ΔΙ ΓΘ ΠΟΙ πὶ Δα Χἢ  ΐ βᾶθρ6 ἀοποραιϊ πὶ αὐγροψιθ 000 ἰπβὶξ. ἰἈΠ|6Π, 

4π86 πιοάο ροεία υἱ ργαθοορία, 4ΟἾ 15 ΟΠΊΠ 65 ἔθ ΒΘ ΠΙΠΓ. ΟΟΠΊΠ16- 

πΟΓΑΥΪ;., [8πὶ ἀθηιο ἱπιργίπι8 ῬΌγβᾶθ., ααΐ παπὸ ἰρβαπι Ργθοῖθι8 

[γαῖγοπι Δα 1. οοπιπιοπάα!, ΠΘΕ(Ὲ6 βἰπιρ] οἰ τοῦ δαάθπι τοροῖῖ!, βοά 

ἰϊα ἱπβίγιιοία., αὐ ἰρβίιβ Ῥογβᾶθ ΘΟ πα 0 ργορτγία τοϑρί οἰαίασ, ΘΟ 

ἰσίθαγ πὶ []Π 108. Ηἷ8. οαάδθπι ἀΐοία 6886 σοπαιογίαγ, ποὸπ ἀἰβιίη- 

σῦογο υἱἀθίαγ ἱπίου ουπὶ, 4υΐ (αϊοπὶβ τίτι ργαθοθρία ἔππάαϊ, οἱ 
Ροθίδπι, 4υΐ ργοργία δὲ ῬΘου] γί Βοῦ θ πάἀϊ οδιι8ᾶ ΘΟΠΙΠΊΟἾΙΙΒ αὐ 

᾿ ΟΔΓΠΊΘΠ ΘΟΠΙΡΟΠΘΠ 1 ΔΟΟΘβΒΟΥ  ΔΠΐπιΟ, ποάαο ἰαπίαπι Γαΐ 58} 8- 

ἴδ Ο ΓΕΒ. 

ὅαπὶ ροοία ΡΥ πλιπὶ Θπὶ. Τυΐ ἃρτὶβ ΘΟ] ὁπ ἀΐ8. ΟΡ ΟΓαΠπι ἀΔ ΓΒ 

εδὲ, θεῖ, ροβίψιυαπι ἀοπιαπι., Δπο  Π|πὶ 185) Βονθηηι6 5᾽ δ᾽ σοπι- 

ῬΆΓΑΥ ΘΙ. ΟΥΘάθΓα Ῥγδο Ομ ἶββὰβ πη ἀποάθδοϊπι ΠΟΓα5. 868 ἃπ- 

ΠῸΠῚ ΡΟΓ556.. πἰδὶ βιὰ αυᾶααθ ἀΐθ φιοά ἱπβῖαι οδοου! (οἵ. ΟΟ]. 

ΧΙ, 1, 29). Ουΐθυβ ργαθιηοη 5 ροοία βἰπρ 5 ἀπηΐ ἐδ πι ροΥἾθ 118 

{86 πηαχίπιῈ ἂρ ΘΠ δ 5ἷπι! ἀδίποθρ5 ργαθοίρὶ. Αἴχαθ ἱπορὶ ααὶ- 

ἄδπι ἃ} 60 ἔδπΊΡΟΓΘ, 480 ἰρ8ἃ ἈΡΤΌΓΕΠΙ ΟὨ] γα οοδδαὶ (βίο! ἀδὶ π 6 

πᾶν ρα οη8 ἀοοσπάδθ ἰπἰξίαπὶ ἰδοὺ Ὁ ἔθ ρΟΓΘ., {πὸ ποη 5ἰ} πᾶ- 
νἱραπάμπι ᾽86). 56 ροβὶ πιθββθπὶ ρα! υ]οαπ16. ἃπὲθ ἀγαπαϊ ἔθ ΠΡ 

ἀΠΙ η5. Ργουϊ ἀϊπιβάιο ἀρτίοο]ὰ ἴρ80. 0611} βίαι ἀἀπιοποῦὶ ἀθθοῖ, 

αὖ ἴῃ ΡΓΟΧΙΠΊΟΒ 8118 ἱπβίΓυπιδηία γυβίϊοα β' δ] ργαθραγοι πιαχί πιθ- 

183) [π σθ8. ψϑἢγβ, 1.1, Ρ. 1930: .. 8 νοῦ ἅδη (δπίξνϑη.: 1058 
χαρασσομένοιο σιδήρου οἰνναβ δ ΔΙ 6 πα Καπηξα.““ 

184) Ι. 1. Ρ. 190 54. 
185) Υ. 408 βδι18 ἐυἱέιι5 οδὲ Ἀδπᾷκ. 1.1, 1. Ρ. 8 8ᾳ. Οἵ. Μαγοκβοὶι. 

1.1. Ρ. 179 πιοὰ. Ὀίββθη. Ρίπάαγ, ΠΠ. Ρ. 581 5ᾳ. 
186) Οἵ, απ. 1. 1. 1. Ρ. 30. 
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ἀπ ἄτο μ]αυβίτα 187), ἰάοπθοβ Βονθ8, δγδίογοπι ΒΔΓ ΟΓΘΠΊΠΙΘ 
(νν. 407 --- 4409). Οοίοτιμη δα ν. 418 54. πιόπθο Ἴοηίΐγα 1,6 ἢτγ- 
βίαμη 188). ἀριὰ Ηοπιογιπι 5οπρο τρέπεσϑαι, ΠΙΠΖΙΔΠΙ μετα- 
τρέπεσθαι ἀδ πιυΐαίο οὐ 8. ΘΟ]ΟΓΘ., δὲ ψυίάοπι ἰδηξιπιηοάο ἀδ 
ΡΆΠΠΟΓΘ ἐϊπηοπ 8 ἀΐοὶ. Ῥτγαθίογοα πιοάο ροϑία βιιάογῖβ πιο  οϑίϊαβ 
(καύματος ᾿ἰδαλίμου) οοπιπηριποτγαν!, αἱ ΠΟϑΟἶΆΠΙ. 8Π 810 Ιο00 
χρὼς ῬΓῸ ἰοἴ0 ΘΟΓΡΟΓΟ ποπιίποιιγ, Ηδγπιδηπι 189) [πο π ἀββθη- 
εἰταγ μι γί θιποπάδπιϊ: 

μετὰ δὲ τρέπεται βρότεος χρώς, 
[αὐαλέος τὸ πρόσϑεν, ἀνὴρ δέ τε γούνατα σείει (ετπι. νωμᾷ)}} 
πολλὸν ἐλαφρότερος. 
Ρτγορτοάϊμιγ ροοία δὰ ἀγαπάΐ ἰθπιριιβ οἱ πιοάππι. Ῥείπιθπι. 

Θηἶπι., ἱπαιυΐ. δυάϊτο στιαπὶ ἀθπι σγαπεϊππι οἰαπιογα θον 65 ̓ αυΐ5- 

5[Π|6 ΔΙθτα Οριιβ δδὲ (ῇ αιΐθιβ παι! ξαπὶ ΙΔ οτῖβ ἰπβίθ). Βονθβ 

Θπἷπιὶ ααΐ ἔπι 80) 1118. πᾺ}}0 500 ἱπηρ 6 πάϊο πη ᾶγθ ᾿γΐα5 ρα 

πιᾶσιμπι ΟὈ ἐπ 6 ἢ} ργϊ σα ππὶ, πΘ 8 Τορυ ϊβᾶπι ἴογαι 139). β'π γθγῸ 

“ἢ βοπεῖξ, αὐ ἰρ50 ἀθιπὰπὶ ἀγαπάϊ ἰθιρογα θονο5. νϑαϊοι! υπι- 

{ι6 1931) 510] δοπιράγαγα πιὰ δ, 50] βαρίθπβ οθ] νἰβοίταγ, Πᾶθο 

Οπιηΐᾶ ΠΟῚ ὈΓΘΥΪ5. ΠΟΙΓᾺΘ ΠΙΟΠΊΘΗΪΟ οἴϊοἱ Ρ05856, 564 ΟΠΙηΐβ σ᾽ ΘΠΟΓΪ 5 
Ἰΐσμᾶ δηίθα οαράθηάα [ι͵586.. Φυυπη ᾿ 

οὖς ἀδηχτοτάτη πέλεται τμηϑεῖσα σιδήρῳ 
ὕλη, φύλλα δ᾽ ἔραζε χέει, πτόρϑοιό τε λήγει. 

θΟυυσπὶ γ6γῸ δάνθπουὶ ἰρβιι ἀγαπαϊ ἔθ ρ8., ὈΓΪπιὰ ᾿ὰ66 ΟρΡ᾿8 ἃρ- 

187) Οἵ, Οοΐππι. 1, 8, 8: νἵὔσδέ 80 δὲ 5. ἀγοθπᾶμϑβ [Ὑἱ}} 6115] ἰΐα Ἔχμοῦ- 
(ἀπά οὶ δὰ ἰπβίγυπιθπίὶϊ ἔουγαπιοπέοσαπιπθ σαγαπὶ: αὖ ἀπρ οἷα αυδπὶ 
ΠΙΠΊΘΥΤΙΒ ΒΟΥ ΟΥπὶ αχὶ σὺ γοξοοίβ οὖ γαροβίία ουβίοαϊαΐς, πα αἰϊὰ ἃ υἱοῖπο 
Ροίεμάιιπι 5ἷ{." 

188) ΟΥ̓, 1.1, Ρ. 198 5ᾳ. 
189) [π σϑηβ8. [μϑὰγα. 1.1, Ρ. 121, Μδοῦπι βεπιϊξ ϑροῖπ, δὰ ἢ..]. 
190) Ουν ροοία Βοσ ἴοοο. υδὶ Βυΐι5 τοὶ πορ!ὶσϑηίία ἴαπι πιαχὶπιθ 

Δρτίοοϊα ργοπιζιγ, ἰᾷὰ, αηποὰ ἀπίθϑ οοιηπιοπάδνϊ!ς, γορϑίεσα ποαημϑϑί, 
ΡΓΟΥΒΌΒ πὸπ ἱπίο!]ἶῖσο, ΟἿ. ἴθ ἢχ. ἰ. 1. Ρ. 196. ᾿ 

191) Θυιαπινὶβ ἄμαξα Ηἷο ρτοπιίβοιθ (οἵ, Ῥάββονν. 8. ν.} Ισοὸὺ δγϑίσὶ 
ΠΟΙ ΐπατὶ πο ροββὶΐ, βόε καὶ ἅμαξα ἰάπιοῖ 'π ἀπίνθγβυπι βρη ποδηΐ ἰά, 

ηποὰ ποβ ἀϊοίπιιιβ.,, ύαρσοπ ππὰ Ρίογάθ'" (οἴ. ρῥγου. δρ. δά, ἅμαξα τὸν 
βοῦν), ᾳιδ!} ἀδπ παῖς Ιοοο βαιϊβδοσὶ νυἱάθέαγ, αὖ Πθἢγβ. 1.1, ῥ. 196 βυβρὶ- 

οἰοβίογ δἷ(, Οείοσγιυμι νυ. 458 ἴδπὶ Ἰαιᾶαν!ς ΡΙδύ, Τμεδεί, Ρ. 207 Α. 
δᾺ 
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στοά! οπάσπι οτὶ!, αἱ βοροιε8 ᾿ἰδοι ββίπιθ ογθβοδηΐ. γοτησ ἴθπι- 

ροτὸ 193) ῥτίπιαπι ἀρτὶ ἀγαπὰϊ βιπὶ, ααὶ δοβίαίθ ἰβογαι! βρβθπὶ 

[αᾶπὶ ποιὶ [α]]16 πῇ παπο ἰρδιπὶ ἰοτιίαι! 193); δἰψαθ οὐ αθπιοάϊ ἀρτὶβ 

ἱπιρ βίῃ ἰμίδπίοβ ἃ ἀδπιπὶβ ἀοίοηἀππίιγ,, βθἀδηίυγ Ρ] ΟΓαπ 68 194), 

Αἱ νοπογαπάα οδὲ ὕθγοβ ορὰβ αρυτοάϊοηιίθι5 (οὗ. ν. 838 54.}).. ἱ 

56 5.68 ΟὔΪπιοὸ βυγραὶ 410; οἱ βδίογθπι ΒΘ ΙΓ ΡΊΘΓ [5406 

βοπιπῖθυ5 ποροιΐα Γαοίαὶ ανΐθυβ. Πἰαψαθ ἴ8 ΠΗ Π 118 510 ἐθΠΡΟΓΟ 

ἴαοιῖ5 ἕὰ 'ρ86 Ἰοοαρ] 68 οἰΐαπὶ 1115. ΘΧ ἀπιρ ἰββίπιο ῬΘ πὶ υἱοῦιπι ρΟΓ- 

τίσογο ροϊοτῖβ. ϑ'π υ6γῸ Ὀγαπιᾶθ ἐδ ρΟΥΘ ἀθπιιπὶ ΓΔΒ... ἐδ ηΐιιπὶ 

ΠΟΠ ΟΠῖπθπὶ ΟρΡΟΓαπὶ ρογάοβ; φυΐρρε ἢ 

ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄτῃσι παλαίει» 

Τοτγιϊαπαϊ ἰρίμηῦ ῬΓΌΓΒΙΒ βὰ0 ἰθιροτο βαπὶ ἀρτὶ 195). δὰ 

{υδπινῖβ δὶ Ζουΐβ πιθπβ Βοπιϊπίι5. αἰ ΓΠ οἰ ΠΠ πιὰ ἐπι  ]] οοῦι 135), κἱ 

4πᾶπάο 56γῸ {{0] γθγυαρϑπάιβ οὐἱ! ἀρ οτ, δα ρ [6 Γ 58 ββῖπ|6 το ϊο 

Ροβὲ δυάίϊαπι οαο γοοθπὶ ἀΐθ Εἰ πιΐέξοι ῥ᾽ ανίαπι ἀθογγίπιπι, 

40 ἀϑ08 ἐδπιροτίβ ἠδοίαγαα πιράοτὶ ρμοίοτίβ. Ηδθο ἰρίαγ οπιηΐα 

192) Νιεπιΐπεπι οχἰ βεϊπιαυουΐπι ποαὰθ πᾶς ἱπ ΡδΥΔρ Γδβὶ πος 'π Ἠε- 
βἱοὰϊ γουθὶβ ἰΐα ἀοβί ἀδγαξιγαπι 6886 οπιΐββαπι ρδγίϊουϊαπι, υὐ ἰάοῖγοο ἀ6 
ἱπέεγροϊδίοτα βαβρίοοίας, βίους ἔθοϊέ 1,θἶιγ8, 1,1. Ρ. 197. ΟἿ. νυ. 598 τρὶς 
ὕδατος κ. τ. ἔξ. " 

193) δϊ᾽π }}18 ὁδιβα ἀυδίξαί 16 ἢγβ. 1. 1.) πὺπὶ ἐγ ρ] ’οοπὶ ἀγαίϊοποπι 
Ἡδεβιοάμπβ ἀοσπουῦῖέ ; δὰ οπὶπι ἀϊβεσία β σοὶ ποίαν νου ΐ85 ροοίδθ οὖ ΒΕ Πρ 9 
ἶπ ὑδὰ ογδς δριιὰ νϑΐοσθβ. Οἵ οπι. Οἁ. ε, 135, Ηδο9. (βεορ.: 871]. 

Οοϊυμι. 3, 4, 8 58ᾳ. Ῥτοοσι!. δὰ νυ, 464. 
194) Ηεδβίοάαπι ἂὺ βυροτγϑιϊἐἰοηθ ΔΌμοστυΐβθθ ᾿θγα πεσε Ηθυπιδηπ, 

᾿φθη8. ωΘ᾿γβ, Ρ. 192, 1,Θῃγβίαβ δηΐπι υυ. 729 584. ἱπιπιουῖίο δ ἑοΐο οδυιηΐπθ, 
αποὰ πεβοῖο 418]6 β δὲ δηχὶΐ, αἰΐθποβ 6586 ρυίδί, ἨἩυΐὰβ ἰδπιθῃ Ὑθυβὰβ 
ΒΌΡΘΥβΕϊἰοδὶ, οἱ γἱἀοίαγ, βαρίοπίϊαπι [οτγίαβ8ε γϑοΐθ δρογαῖν Θοείεὶ. δὰ 

νυ. 466 (6ἀ, 5.). : 
195) 1μθγβίαβ, οαἱ ἱπιπογίίο δββεπέλίσ Ηθγπιᾶπη. οθη5. 16 ἢ Γ8. 

Ρ. 122, ποι απἰπιδάνοχες, εἶσ ποι οἰ υϑάσπι γί οηΐβ Εἰ θθγηδθ ργϑθοθρίϑ 
ἰγδάϊ ; ἰΐδαια δθο πϑαᾳῖβ οοπῆιδα δυπέν πὲ ὑγαπβροβίζίοπο οογτίσ μά, 

δἰσις νοϊαϊί Ρ. 198 56. , ᾿ 
196) Οἵ, ΟἸθαι. Αἰοχ. ϑίχοιι. Υ, ρ. 359 8γ1}, 727 Ῥοίι. ᾿Δλλὰ καὶ 

Ἡσίοδος δι᾿ ὧν γράφει συνάδει τοῖς προειρημένοις " Μάντιρ δ᾽ οὐδείς, 
ἔδτιν ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων, Ὅστις ἂν εἰδείη Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο. 
ΟΕ, ϑοίου. ἔτ, 17, οπι, Οἀ, ὃ, 897. ἱ 
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Β6Π6 ἸΠΒΠΊΟΥ ἔ6Π6 δὲ ὈγΪπΊῸ Ὑ 6 ἀρΤΌΠπι) ὙΘΓΥ ΡῈ γοὶ], 5ἷ [Ὁτὲ6 π6- 
ϑ᾽οχογίβ., ἰβίαπι ρ] υνΐυπι ὀχβρθοῖα 137) (γν. 450 --- 494). 

Ῥοεοῖα ἃπηὶ ἔδπιρογᾶ βου δὰ ἰθπι πὶ γθηΐξ. .ΝῸ ΒΙθΘΓΠΟ 
αυϊάοπι ἐδπιρογθ, ἱπααῖ!, ἀργίοοϊα οἰΐοβιβ ἀθθοὶ ναοιᾶ ᾿οπβοῦὶβ 

ἵπ [Δ Θγπα οὐ] 6110 ῬΓΟΡΓΪῸΒ ρυγραγα ᾿ΘΥἿΟΓ ἀπριι68. 5θὰ μιν} ἃ. 

[ογοπὶ 4ιᾶ6 ἸΟΧ 0610 ρΓΟΡΟΓδπ ἃ ΒΕΓΘΠΟ. ΠΙΔΙΙΓΆΓΘ ΡΟ ΘΓ, Π6 

γὰπᾶθ βρθὶ ἰηΐθηθιβ δἰαιι6 ἃ} υἱοί ἱπὸρβ ρμοβίθα πιᾶὰϊθ μᾶρθαϊ. 

Νὰπι ἱπιοπιροβιῖν ἰβ Βροπὶ ουδὲ ἱπᾶπθπὶ οὐ ἱπογίϊαθ οοητ θ]  10- 

πἶφαθ οΟὐϊοβογιπι πομαΐπαπι 86 ἀθαϊξ, οὐ ποπ ἀομΐ ἐπδία οοπάϊ!α 

δἰ} υἱοίιβ οορία 138). ΘΟΓνγΟΒ Ὑ6ΓῸ ἦᾶπὶ ἰρβᾶ πιϑάΐα ἀδβίαϊθ μΐ6- 

πΐβ ἴδ ΠΙΘΙΊΟΓΘΒ., οὖ ἔθ ροΥΐ, 4υοἃ πιπὸ ἃρθπάμπ). 681, π6068- 

ΒΆΓΙ 8 Οα585 510] ΔΘ Ποοηὶ 199). ὙΘγαπὶ ἱπιρτίπιβ ᾿ιοπαθοπίβ 390) 
ἰδ ΠΊΡῚ15 ΟΊΑΥ 55 πιὰ πὶ οἂν οπάμππι 6βί. “5. Φαιαια ροοθία ἤππὸ πιδη- 

861. 4118 }15 βὶ!., Ἰορ  ἀϊββίπιθ ἀθβοῦῖθῖ:. Οὐδηι ᾿ἴ6πιῖ8 ἀθβουὶρεο- 

ΠΘΠῚ ΠΟΒ0Ϊ0 δη ἰδηϊιπιπιοο 5 ἃ} Ηδβίοαϊ ἱπροπὶο ἀΡΠΟΓΓΟΓΘ αἷ-. 

ΠγπιδίΓῸ8 51}. σαϊ παΐο ροθίαθ πἰμ}} πἰβὶ τπϑγὰ ργαθοθρία ἀθθοτὶ 

Ραϊοῖ, Οευΐ γόγὸ διπάρῃ ροοίαπι 11 ἀ6 Ῥαπάοτγα ἀθᾷιθ δοία! θῈ8 

ΘΑΓπιΐπα ΟΟπα 4 ͵586 ρογβιιάβιπι μα θα, οαγπιθη αυοὰ ο5ὲ ἀδ ἀρτί- 

οἰ υγα ἰάοίγοΟ ΡΟ 8 σοπαΐπυπι 6586 ἐπ! οα θῖν, φιοὰ ἱπίογάθπι 

197) Τίαχασ πιΐπιιβ σεοΐθ Τμθμγα, 1. 1. Ρ. 199 'π βαβρίοίοποπι Ὑθοᾶ556 
νἱάδίαγ εἰΐαπι ροβίγθειποβ 95 νυν. 498, 494, 

198) γυ. 502. 503 εχ δοάοπι ροείβο δηΐπιθ, 4πὸ γεσβὺβ ὃ8, οὐ 
δαπί, γε] οοτέε, δὶ ργορίδσ ρυίογοπι γθύβαπι, χαϊ ἔεγε ἀρ. Ηοπι. Θά. ΧΥῚΤΙ, 
347 (εἴ Ηδ5. ὁρ. γ. 319) οχβίαΐ, ἀθβ δυοίοσο ἀυ 1.88; ἰοῦ δα ]δοίῖ βυπί 

ἰάοποθο. οἵ. 16 ἢ γδ. 1.1. ρ. 300. 
199) Οὐ ποι, ἰὰ ᾳυοᾶ περᾶγα υἱάθίαγ [6 μγ8. 1.1]... ἃ μοϑίδ οἰΐδηι 

ΒΕΓΨΟΙΈΠΙ ΟἿΆ Ἰναρία, 4086 Ἶ8πι πιοάϊδ δϑβίδίβ ἈπΡε ΠΡΟ δὶἰῦ, Μίο 

ΟΟΙΠΠΙΘΙΠΟΤΑΤῚ ροΐοδί ἕ 
200) ΡΙυίαγοῖνιβ φαΐάοπι (οἴ, Ῥτοου, δὰ ν. 506, ΗοδγοΝ. ν, “ηναίων) 

Τμόπδϑθομοπὶ πὸπ Βοδοίογιιπι, 568 7οπΐουπι πηθηβθπὶ θρ86 ἰγδάϊί, βεὰ ἰάθο 
ποῃ ἀδ ἱπίεγροϊαίοτα δυ5 ἰοοὶ ροοία 7Ζοπΐο οοπ]οοίαγαπι οαρὶς, βἰοπξ 
αοοίι!, δὰ Β, νυ. δὲ 1,θῆτβ. 1. 1, ρ. 301, Θυἱ5 δηῖπι βοῖξ, ππιπὶ ἀπε οι 

Βορδοίοχιιπι Πιθ 1565 ἰἰάοπι Γπουϊηί, «υἱ Ροβίθσϊουῖθιιβ ἐθιπροῦῖθιιβ ποπιῖμδῃ- 

υὐὐὖ Ὁ νοπὸ διοτῖπὶ, ααΐβπαπι πιδρὶθ πυϊγα ῖταγ Ηδβιοάσμι οη ΠΙΘ 515 

“ποιηΐπα ἥπᾶπι ροοίαπι Βοδοίιπι ἀϊαϊδοίο ὑδιπὶ 6846. Τοηϊοα ὃ Αὐ τηΐγθ 

Ἰάδοϊοτ, Ἐπὶ, 1. ρ.4416 Οὐπιαδ' Ἠεδβιοάϊ ρᾶίτίαπι οοἸοπίαπι ζυΐθ86 βοπιπῖαί 

Τοπίσδϑῃι, 
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1Π18πὶ ργδοοορίογαπι δαὶ ΠΠαΐθμι γοϊ ἰοἴδπι 6558 υἱάθι. Ουοάβὶ δυϊδπι 
1,6 γβίιβ 391} μὰπὸ Ἰοοιπι, αεΐ ποι ἰπ ἀοοοπάο, 5βθὰ 'π ἀδθβογί- 

βαπάο νογβοῖαγ, ἱπάο ἃ νυ. 510 ὑβαιο δὰ νυν, 87 ἱπίογρο αι οη β 
οὐἰμΐηα ρου. ἀπ] οἱ ὀγγογα μᾶθο ο᾽υ5 διόρϑωσις ἸΑθοτάτο νἱά6- 

ἴπτ., Ρυϊπησπιὶ Θηΐπὶ βίας πὶ ἴῃ ᾿τὶπια [6 π|}8 ἀθβοῦ ρ ΐοπο θΓδΘ- 

σαρίππι ἀδίας ν᾿ ὅ0θ 54ᾳ.: 

μῆνα δὲ “ηναιῶνα, κάκ᾽ ἤματα, βουδόρα πάντα, 
τοῦτον ἀλεύασϑαι 393). 

Αἰχαθ δὶ οὔπι ῃοο Ἰού0 Ομ ραΓαγ ουἶ5 νυ. 584 --- 97, [Δ01}6 ἴη- 
16 ]]ΠΠρ68.. ροοίαπι οἰΐαπι ἴῃ ᾿ἰβ ΠΟΠ 5ΘΠΊΡΟΓ γΟ] ἶ586 ΒΟΥ ΘΓΙΠΙ ΡΓΔΘ- 

οθρίογοηι σοῦ, βθα οδἰΐβπιὶ 5110 ροθίαθ ἴυγο οἱ οἴποϊο,, δὶ Τ68 οἱ 

οὐοδβίο ἴα ἔογγοῖ, ἀθ]θοίατθ. Ταπὶ σόγο, βὶ 1,6 γβίιβ δι αἰ θπ ἀπ 

οββεΐ, ροεία νυ. ὅ590 δ}1ι5 πιθπβίβ, ἀθ 410 οδυ ἰϑβίπιθ πιοποῖ, ἰρβιπι 

ΠΟΙΙΘΠ ἰδοιιίδβο!. φιοά πιΐηΐπιθ 6556 υἱάθίιγΓ ο᾽ι8. (υΐ ἈΡΤΙΟΟ] 45 

ἀδ οπιπίθιβ ἀππὶ ἐθπιρογί 5 σοτθογο5 άσθγ νὰ]! 398), Ροβι- 
4αᾶπὶ ἰρῚ ΙΓ βῖο ροοία ἐθπιρου 5 Ἀἰ θΘγηΐ Γαϊ ΟΠ 6πὶ δὲ πα ΓΆΠῚ ΘΠΆΓ- 
ΓαΥΪ;. ἰπποὸ ἀἰο᾽ ογαββίοσγα νυ δβε ποία ἱπάπιθπα 6586... Π6 ἔγΙρΟΥΙΒ 

ἱπί φυϊία5. πἰπιΐβ ΒΘ ἢ αἴ. πον 48. Π6 118. πιδέιπῖ8.. {86 ΟΧ 

ἤαν 5 βαγραη!., γὙ6] πυθίαπι ΒοΙΘᾶΘ ἱπηροῖι οΟπρ]οπιθγαίδγαπι {π|- 

ΒγθιΒ 5} ἀΐνο ἀθργθιθπβιβ πιά θαι. Ηππς οπΐπὶ σ᾽ αν 58: ΠΗ ΠῚ 

6586 [ἴθ πιΐϊβ πιΘη86πὶ δ θ6βε}}18. οἷ ποιηἰπῖθιι5. Αἴχαθ ἴαπο ἀἰπιὶ- 

ἀΐαπι ρα }}} ραγίοπι θουϊθή5 βυ ῇοογθ, ρᾶυ]0 105 υἱγο ἀδπάππι 

6856; 4υΐρρα ποοίίιπι ἸΘηρσ᾽ 0 δαχῖ] ο ἴα!, Ἰά4π6 ΒΘΙΊΡΘΓ 6586 

ΟΡβογναπάππι Ρ6Γ ἰοίαπι ἃπηαπι., αἰᾳαθ πππὸ ἱπ πιοάυπι 395) 

201) 1.1. Ρ». 300 5ᾳ. ῬΙιγοβ [μθῃγβῖο σϑγριι8 ἀαπιπαυῖ αοεοίί]. δὰ 
ν. 808 (εἀ. 5,). Ὑν. 580 --- 5885 υρσυϊανὶε Ἀπῆηκοι, οὗ, Θ΄ αἰδῖ, ροϑῦ. πὶ. 1. 

Ρ. 49. Οοπίγα ἀϊδραίΐαὶ ϑροϊιη, δα ἢ. 1. 

202) ΟἿ Ἠοτγπιδπη. οθη5. Πθῃγα. 1. 1, Ρ. 138, «υὶ 58 νδυϊασαπι Γα- 

σΘΠβίοπαπι πηϑο ἶπα ἴπ ροοίδηι ρσγαββδίατ, 

208) Ιάοπι βεπίϊξ Ηδγπιαπη. 1, 1. ; 1Θγβῖπβ οοπέγα 1. 1. Ρ. 208. κα ἷβ 
ἀεβοσί ρίαπι 6556 ἢππο πιθηβθιι ραΐανϊξ, τὸ ποπιῖπο πἰ ἢ 1] ορὶιβ οββοί, 

204) Ηπης ἱπ πιοάιιπι ἢ, 6. πἱὖ δ᾿ ̓ πιδπεῖβ φαοίϊἀϊθ ἀδη 415 γοβροπἄθδηΐί 
Ἰοπρίἑυἀο γεὶ Ὀγανῖίαβ ἀΐβγιπι, Ηδθο ἴΐὰ ἱπίογργοίαϊαβ βἰδεϊπι υἱάθοὶβ 
(οἴ, Τέοῦγα. 1.1, Ρ. 303), συγ Βοος ἴΙοσο ἅππιιβ Ηϑϑίοαϊιβ ἃ πιο ϑβἷβ. ἐθιῃροτῖ- 
θὰ5 ἱπίεΐππι ἕασογα υἱάθαίαγ, πἰπιῖσαπι παποὸ ἀθ δηπὰδ υἱοίιβ ἀϊβέγι δας πο 

- 
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ποοίθ8 οἱ ἀΐθθ δοαιᾶπάοβ, ἀσπὶ [θῦγὰ ΠΟΥῸΒ ἔγιοίι8 ΒῈ θη [αὶ 
(νυ. 49ῦ --- 65). 

ο ὅφαπι ροοία᾽ ἀ6 ΓΟ] 48 νἱτλ6 Γιιβέϊοα 6 πη 6. 118 οἱ ἐθιη ρΟΓΙθῚ15 

ρτγδθοῖρι! (νυν. 66 --- 619). Ῥοβὲ Ασομιγὶ ογίμιπι νἱ 65 ἀπιρυΐαπάο 
ουγαπαθ 6580, Δπίθυ8π| ΠιΘ 5818. ἐθιηριβ δάνοηϊαί. Τυπὶ γ6ΓῸ 

π}}1ὰ ἴῃ δοβίαιθ Πα 6 πθροἰϊὰ ἱπϑίαγα οἱ πγ6 Δρτί ΘΟ] πι σ᾽ ηΐο 

ἱπάμ!ρ γο οαξοιιᾳα8 οὐγᾶγο 395). ΝᾺΠὶ ᾿ 

“9. [Ὑπὸ Ρἰπρτ65 ἀρηὶ. οὐ ἔθ π0 ΠΙΟ]] 58 πᾶ υἷπᾶ, 

Τυπο βοπιπὶ ἀυ]0 65. ἀθηβάθααιδ ἱπ πο θῈ15 ἀπι θ Γὰ 6.“ ἢ 

Ὠεΐπάς αὐΐοπὶ οτἱο ΟΥΐοπ γα πη ΠΕ πὶ ἰῃ ἃΓΘα ἔογοηάιπὶ 6886 οἵ 

θ6π6 ἀοπιΐ οοπάοπάυπι. ΕἸ ἰιπὸ 396) οοπάμποογο. νἱάμοβ 6586 

ΒΟΡΓΥΙΠῚ ΒΘΟΓΥΔΙΠΠΠ6,, δἴ4π6 οᾶποπὶ ἀθππάθ αἰθηάιπι., πὸ οοπάϊία 

Ἰπ6 5518 [ΓΙ 115 ἜΧροπαῖαγ. ἘΠᾶπὶ βγαπιθπία "65:15 συγαπάδ, {π6πὶ 

ῬΟΒίγΘ πὶ Πι6 5518 ᾿θΟΤΘ ΩΣ 5 5}1ποᾶπηΐ 56 υυΐ θου θαι. Ποπΐ4ι6 

Πυὰπὶ ργίπια ἰθ06 ΑΓΟΙΕΓΙΙΒ οτἰαίαγ, υἱπάδπηαπι ἴδοὶ απ ἂπὶ 6586. 

αἴχαθ 50 οἰπηΐθιβ υἱΐδθ γυβίίοαθ ἸΔθΟΥθ 8. τὶ Ῥογδο 8. ΔΠΠτ8 
θ6π6 οοπιροβίϊα5 ἴοσγα ΠδῸγΔ Γ. 

αρίϊατ, ϑοῖίε ἦαπι γοπι ρογβραχὶς Ργοοι. δὰ νυ, 563: Τοῦτον καὶ τοὺς 
ἑξῆς δύο διαγράφει Πλούταρχος. 4ηλοῦσι δὲ χρῆναι διόλου τοῦ ἔτους 
βλέπειν εἰς τὰς νύκτας καὶ τὰς ἡμέρας, καὶ πρὸς ταύτας ἰσοῦν τὰ 
ἔργα, ἕως ἂν μετὰ τὸν σπόρον ἡ ὥρα ἀφίκηται τῆς τῶν καρπῶν συλ- 
λογῆς. Τούτων δὲ διαγραφέντων, ἀκόλουθα τὰ ἑξῆς ἡ. 

205) ΟΥ, ΡΙαΐ, οοην. βρέ. βᾶρ. Ρ. 158. Μαγοκβοιοῦ 1.1. ρ. 198, 
ΑἸοδϑὰβ ροσία (ρ. 375 5.8η.}) διιπο Ἰοσῦπι ἱπιϊΐαπάο οχργοβδὶΐ εἷο: 

Τέγγε πνεύμονα Βοίνῳ" τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται, 
. ἃ δ᾽ ὥρα χαλεπὰ, πάντα δὲ δίψαισ᾽ ὑπὸ καύματος. 

ἀχεὶ δ᾽ ἐκ πετάλων ξαδέα τέττιξ, πτερύγων δ᾽ ὕπο 
κακχχέει λιγυρὰν [πυκνὸν] ἀοιδὰν .. ὁππόταν 
. φλόγιον καϑέταν ἐπιπτάμενον καταυδείη. 
ἀνθεῖ δὲ σκόλυμος" νῦν δὲ γυναῖκες μιαρώταται, 
λεπτοὶ δ᾽ ἄνδρες, ἐπεὶ καὶ κεφάλαν καὶ γόνυ Σείριος 
ἄξει. ΟἿ, Βοῦέ, ν. 8392 54, 

206) ᾿Θυδοτῖς 1,6 ἢγ8, 1. 1. Ρ- 205 54. οἂχ ἔμππο πιᾶχίπιθ. Νιεπίΐτγαυπι 

αυΐα ἔπης ἰοΐα πιοβϑὶβ ἀοπιΐ οοπάϊέα εβί, αὐδ8 βυΐβοεγε ἀθθοΐ ἐοξι5 ἃπηϊ 

ἐεπιροτίθυβ., αὐ ΠΠΘγογαπὶ γγηϊαπι (4ιδϑὶ ζαχιιπὶ ἀοπιοβίϊοογαπι) πυπιο- 

ΓΒ υἱΐαπάμβ δἰ ἔγυσοβ σοΠΒΌΠΙοΥο Πδίιι8. 



14 ΡΒΟΙ ἘΘΌΜΕΝΑ. 

8. δ. 96 οδυπῖπο πδείϊοο (νυ. 620--696). 

Οπιπὶβ ἰρίταν ἀρτοόγαπι οα] γα ῬΌΓθαΘ ἱπιργίπηϊβ σοι ἀαία 
αἴας ἰγδάί!α οϑὶ ἰτὰ. αν ἃν Ῥ᾽οἰδάμπι Ὀσοᾶβα δὲ ἃγαηϊ ἐΘΠΊΡΟΓΘ 
ἰηἰπαα ἤογοῖ οἱ δ ἰάθπι ἱδπηρυβ πιπυβαιθ ΓοάΠ8 ΡΑΓΆΓΟΙΌΓ 

γ. 616 κ54.: 
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ 

Πληιάδες ϑ᾽ “γὙάδες τε τό τε σϑένος ᾿Ωρίωνος 
δύνωσιν χι τ. ἕ. 

5οά Ηδβίοάαβ ᾿ὰπι ΒΡ 18 οἰΐαπι ΔΙ ΘΓ πὶ δαρσοπαΐ ραἰ ΓΙ πο Πἰΐ Υἱᾶμ 
Ὧ0 Ταϊϊσποηι βίρηϊβοανὶν 2397), ἀυᾶπιὶ πὰπὸ [γαίγεπι ρἰ τί θι5 

οἀθοίυγιιβ δὲ. Εἰθηΐπι 4ὰππὶ γϑίθσοβ ἀιο8β ΡΟ ββίπηαπι ΟΡῈΠΙ 

ΟΠ ραγαμάδγαπι πιο ἀ05. Πἰθ6ΓᾺ]68 ραΐάγαπὶ., ἃρτὶβ Ο0] 6 πάϊ8 γοὶ ἴὰ- 

οἰοπάα πανὶ ραϊοπα οἱ πιθγοδίγα, ΠΗ} }}}5 πΟπΙΐ πὶ θῈ}8 ὈΓΪπια 6 μΑΓ65 
ἐγὶ θα Θθαπίαν ἀρτίου! ίαγαθ,, δὰ φαᾶπι ἰρϑὶ ἀϊϊ ἐπυ γα Ὑ θὰ θυ πίυγ. 

Οοπίτα ἔγαρί!οαι ἐγαοὶ Ομ ογα ΡΘΙασῸ ΓΘ ΒΘΠΙΡΟΓ δι δοίαβ 

4υᾶπὶ ργῸ ποπιίπαπι ἀθ} }}Πΐ6 Ρἱοῥαίθ 46 ἀδογυπι υἰβυπὶ Θὲ. υἱ 

αυΐβαια ἴογ βθηϊ γαῖ, 4ὰ86 ΘΙ Θρ ΠΟΙ ργοπαηϊίαν!! ἨΟΓΑ 8: 

“ἡ ΝΟααυϊοχαδπι ἄθι5 ἀθ5ο 
ὩΒγαάθηβ ΟσΘδπῸ ἀἰ ΒΒ Δ} }}} 

ΓΤ ΟΓΓΑΒ. δὶ ἰἈΠΊΘ ἢ ἱπιρΐ6 

ὙΝ αι ἰαηρ ηάὰ γαΐθ5 ἐγαπβιππὶ γαάα. ς 

Οο αυμππὶ δοοράαϊ, οἱ ΒΟΘΟΊΪ, αυλπινἷβ ΠΟ δᾶπι ΠᾺΡ ΔΓ ΩΣ 
ΘΓγὰπ, 4ἰἃ τοπιοχ ἀϑηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὥμῳ οτοάθ- 
ΓΟΙῸ, ΒΟΙΠΡΟΓ [ἈΠΊΘΠ ἹΠΟΤῚ 18 5118 δὲ ΤΟΓΓαΘ ΓΟ ΓΕ Π 416 Βίβα 8 -8Ὁ 

πᾶν σα ΐοπθ αἰ ΐγῸ Δ ΟΥΓΙΘ ἢ. ποπῖὸ ργοΐθοϊο Ηδβίούυηι πανὶ- 

ΘΠ ΟΠ 6 ΠῚ (ηαβὶ ἵπυῖϊο. αὐ συὰθ φαυϊάδπι πὶ 1] οπιΐπιι8 Οπὰθ αδΠῚ 

πιΆ 46 Οὐπιοπιοπίβ Ὀρουθι18 ῬΓΟΡΥΙΟΓ δ, Θοπιπιθηἄαγο πα γα δἰ αγ. 
 γαπι οἰἰὰπιὶ Πᾶ 60 ΟΑΓΠΙΪπἰ8. ΡΔΓΒ ΠΟΙ ΠηΪΠ118 [ὉΠ ΟΥ̓ΑῚ ΟΠ 5 {8 Π| 

ρδ8ἃ ΓΘ οαπὶ ἰοῖ0 Θοππαχᾷ 6β[. Ουὰπὶ δηΐπὶ,, βίου 5 πα} πιοάο ἰπ 

207) ΟΥ̓, ν. 45, 4αθιιν πιδῖ8δ οαρὶϊοαϊς Ῥυοσιὶ, δὰ ν. 680, οἱ νυ, 2338, 
239, Ἠδπκίῃβ ψαὰπι βου θοδαΐ 1.1, 1. ν. 38: Νυππαυδπι δπῖθα ἀΐχογαί 
[Ηξβὶοά 8), βα ἀθ παυϊμϑίέϊοπα ἰοαᾳαὶ γι οί,, ἱπιπηδαιοσ ζαΐββε νὐἀοιυὶ ἐπ- 
ἦι5 ν, 458, " 
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ἀοδοπάα Δρτοτσιπι οὐἱμιγα αοίιπι ἐδ, ροοΐὰ ἀοοιγίπαπι βίιπι ἃὉ 

60 ἃππὶ ἰθηροτο τοροίαϊ, 40 ῬΓΟΡΙΘΓ ὙΘΠΙΟΓΕΙΠῚ ἱπιρθῖιβ πᾶνΐ- 

δαι10 ἰαοι ατὶ πϑψιθαῦ, πὶ ἢ}} σΟΙΏ ΠΟ ἀΐ15 ἤδτὶ ρμοΐοβί, φαδπὶ αὐ ΠοῸ 

ἃππὶ ἰδηρογθ.. ΘΟπιπιθηἀδίαπι ἀηΐθα ἃρτίΟ]αΓὰπὶ ΘΧΌΓΟοΐ ἦ8- 

μβεαὶ 2398). Ταπὶ γϑγο, ρ᾽δπθ υἱ ἱπ Οαγμηἷπα σϑογρίοο Γοπὶ ἱπβιϊτα- 
ἰδπὶ ἱπνδπίπιιβ 399), ροοία -ργίπιαπι ργαθοὶρὶ!., 4υδθ ἀπίθ ἰρβᾶπὶ 
ΠΑΥ ΓΔ Οπθπὶ ργθραγαπάα βἰπὶ παυϊραπαϊ ἱπβίγυπιοπία ἀβαιθ δὰ 

γ. 651.. βίο οπΐπι ογαϊο. ργοσθάϊ: ...3 Ρ]οἰαάσπι οοδᾶδιι πΠῸἢ 

ἀϊα! 8 πᾶν 5 πηᾶτὶ ΘΟ ΠΟ πάδο βυπὶ. 56 ἰπ ἰθγγαμ δἀποίαθ ἀ6- 

Βοπὶ οἱ ἴρβᾶθ οἱ θᾶγιπὶ ἱπβιγυπιθηΐὰ σοπῖγα ὁΌΘΙΪ ἱπέθμ ρ ΘΥΪ 6 Πὶ 

οδιΐς ἀοίεπάϊ. Τὰ ν8γο. δχβρθοίαϊο ργίιβ παυΐ ρα οπίβ ἐδ ΡΟΓΘ 

Ιερίτπιο, ἴὰπὶ ἷπ ΠΠΔΓΘ Πᾶν πὶ Τοποᾶβ δίααθ Ορ685 ᾿πΟΓΙΠΙῈ6 
4υδοΓ8 2 βίου! ῬδΙῸΓ ποβίθγ [60 1}.(“ 

ΔΓ [11 ΡΓΔΘΟΘΡΙΌΓΙΠΙ ΒΟΓΙΘΒ ΠΑΓΓΑΙΪΟΠ6., 4πᾶ6 6δὲ ἀθ Ραὐτίβ 

πανὶ σαϊίοπο, ἰπιογγαπρίναν 2310). τὰὰ δὰ ἀὐνα Ρογάποία ροοίὰ δὰ 
- 

208) Ἀφδοιββῖπιθ οἰΐαπι 1,εἶγβ. 1. 1, ν. 307: ., Θυδὸ βοαχυπηίυν ἂς 
πϑυΐραύϊοπο δὸ σοπβῖϊϊο ἕδοίϑ 6556, αὐ που ἰοοο ἐπίγατοηξ, ἱπᾶθ νἱάθίιγ 
ΔΡῬδτοΓΘ, αποὰ πο πιοᾶο δἀρ(ϊδβὶπια ᾿πέίϊαπι δ( ΔὉ 6ὺ ἐδηιροσθ, 480 ποῦ 
πδυϊσαπάιπι δ: : αποὰ αἰϊοχυΐπ αἰϊαυϊὰ οὐεπβιοηΐβ μαθεγεί, Ναπο ἔθετο 
Ροδίᾳαδπι τυδίϊσοταπι ορογυπι ἀθβογρίϊο ἐπ ῬΙεἰδάνπι εἰ Ογίοπὶβ οοοδδα 
οἵ διαίΐοπθ {ππὶ ἀσρτεάϊθιἀα σοποὶβα ζυϊῖ. τοι ββῖπιθ πᾶθο Ρῥτοοδάμππί : 
ν»δὶπ πανϊραϊϊοπὶβ σαρίάο ἐ6 ἑοπεῖ, οο ηὐἱάθπι ἰδπιρὰβ, 40ὸῸ ῬΙοἰδάεδβ οἱ 
Οτίοη οσοἰἀππί, πανϊραίϊοπὶ ποπ ἀρέυπι 6βὲ : βαὰ ἔπιπὶ, τὖὸ ἐθ σοπιποπαΐ, 
ΔΡΤῸ Ορογὰ ἀαπάα, .͵. Οἵ, Βδηϊ, 1. 1. 1, Ρ. 31. 

209) ΟἿ, Ἀδηκ. 1. 1. 1. ρ. 20, 
210) Ἡδης παγσγαίϊοπεπὶ οὐ Ἰθοίδπι οἱ ἱπιριιστιαίδπι 6588 οχίβι πιο 8 

Ερβογο. Ηδεο οπἷπι Ῥσοουϊιβ᾽ δὰ νυ. 637 δηποίανϊι : “έγουσι τὸν πατέρα 
Ἡσιόδου πένητα ὄντα δανειστὰς πολλοὺς ἐσχηκέναι, διὸ καὶ πέφευγε 
τὴν κατοίδα. Ἔφορος δὲ φὴσι τοῦτον εἰς ἄσχρην ἐλϑεὶν, οὐ δι᾿ ἐμπορίαν, 
ἀλλὰ φόνον ἐμφύλιον ἐργασάμενον, (Οοπίτα Ῥβευπάο- Ια. Υἱῖ. Ἠοπι. 
ε. Π, ΕῬμοΥτὶ παυγαύϊομθπι οἰπὶ οἷβ., 486 ἤος ΟδΥταΐπὶβ ἰοοο ὑγαάιπίμγ, 
οοπίαπιΐπα886 υἱἀοίιτ: Ἔφορος μὲν οὖν ὁ Κυμαῖος ἐν συντάγματι τῷ 
ἐπιγραφομένω ᾿Επιχωρίω, Κυμαῖον αὐτὸν (βο. Ἠοπιον.) ἀποδεικνύναι 
πειρώμενος, φησὶν ὅτε ᾿“τελλῆς καὶ Μαίων καὶ “ἴος ἀδελφοὶ Κυμαῖοι 
τὸ γένος. ὧν δῖος μὲν διὰ χρέα μετῴκησεν εἰς Ἴἄσκρην κι τ᾿ δ.) Ιπ απο 
Ἐρβογυπι πὸ ἔδλπιαπι ροριυίατγίιπι βϑουζηπι 6558, Βθὰ οχ ᾿πρϑηῖο παγταίϊο- 
Πρ νογεῖθυβ Ἠοβίοα!ἷβ ἐγαἀἰίαπι ἱπιαιίδββε πδιιὰ ᾿νορίς οὐγραϊἀοσίβ, 
Νδαιν πῸ}}} Ἰδιιὰϊ οτδί ραίγίδθ υὐϑὶ, αιοᾶ Ηδδβίοάϊ βυπιπιὶ ροθίδθ ρδγθηβ 



74 : ΡΗΑΟΙΙΕΘΟΜΕΝ.Α, 

ἀοσαοπάππι τοὰϊξ: 2.4 πὰπὶ ΟΠ πὶ πὶ ΓΟΤΌΠΙ., ἔππὶ πιαχί πη! 6 πᾶν αἰ ϊο- 

ἢἷβ ᾿υδέαπι πού απι οἱ ἔθ ρα ΟὔΒΟΓΥ Δ ἀπ 6886; ΠΥ ΘΠῚ ὙΘΙῸ ΠΙᾶ- 

᾿ογοπὶ βυπιθηήαπι., αυΐρρα 4πὰ6 ἃ ΡΘγίου ἶβ ΤΠ ΟΙ ΠΊΔ] 18 ΟΠῈΒ 

οαρίαι “ς 311). 
ο ὕβᾳιο δὰ παπὸ Ἰοουπὶ (ν. 647) φαυπὶ ροοίδ Ργαθοθρ τί, 
υδουπαιθ δηΐο ἀρστοάϊοηἀαπι ἰρβᾶπι παν σαι οποῖι ἃροπάδ γε] 

οΥ πόα βαηὶ. ὰπὶ ΔΟΟΙΓΑ 5 ἰρ51πὶ πανὶ σαπαάϊ ἰθπρ8. ἄἀθ {00 

γ6] ν. 652 πηοπιιίββαῖ,, πἰβὶ 1Π1ἃ παγγαϊΐοπο δὰ δἰΐα δΌγορί8 οββϑῦ, 

ἀθ!!ἶτο νὰ}} ἂὸ ροΥσῖι: 

Εἰ δ᾽ ἂν313) ἐπ᾿ ἐμπορίην τρέψας ἀεσίφρονα ϑυμὸν 
βούληαι χρέα τε προφυγεῖν καὶ ἀτερπέα λιμόν, 

δείξω δή τοι μέτρα πολυφλοίσβοιο ϑαλάσσης. Οἴον. 817 84. 

δδπι ἴαπιο οοδοίι8 ΓΟ] αἶδβ6 ἀἰοογοίαν, ἰὰ αποᾶ ποησδαϊδπι ἔουγα ροίαἶ586 
υἱάθίιγ βου ρίου ραίγίδς βία ϊοβὶ ββίπιιβ (οἵ. Βέσαν. ΧΙΠῚ, Ρ. 147 Ὑ διςβπ, : 
ΖΣκώπτεται δὲ καὶ ὁ Ἔφορος, διότι τῆς πατρίδος οὐκ ἔχων ἔργα φράξειν 
ἐν τῇ διαριϑμήσει τῶν ἄλλων πράξεων, οὐ μὴν οὐδ᾽ ἂν ἀμνημόνευτον 
αὐτὴν εἶναι ϑέλων, οὕτως ἐπιφωνεῖ" »»Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν 

Κυμαῖοι τὰς ἡσυχίας ἦγον.) Αἰαᾳὰθ Ργδδίεγθα ἰοοὺ ΡΘου Ἰατῖβ δὰ} 5 
οδυδβδ6., α΄ Ηεβιοαϊ ρϑίογ βοίαπι υογίϊββο ἰγαάϊίαγ, ἰδ οπίεγ, πὶ ἴδ! ου, 

ΓΘΡοβυῖτ σϑθάθπ, 408 6Χχ οδιι88 δηζ1 6 1855ϊπ|15 ἐθ ρΟΥ 5 πη] 08 Θχίουτ 65 
ῬΓοδιρί586 δρυὰ ρμοοίδβ δρῖοοβ 586} 1551Πὶ8 Ἰοεσοῦαΐξ. Πδαας ,», Περὶ μὲν 

γὰρ τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς γεγενημένων, ἱπαυϊέ (ἀρ. ϑ, γ, ᾿ἡρχαίως; οἵ. Μ, 
Μαγχ. μ. 90), τοὺς ἀκριβέστατα λέγοντας πιστοτάτους ἡγούμεϑα, περὶ 
δὲ τῶν παλαιῶν τοὺς οὕτω διεξιόντας ἀπιϑανοτάτους εἶναι νομίζομεν. 
σὲ Νιέζβοι, Βογοοῖος. 1. 1. ρ. 438: Ετ [Ερβοσοβ] μαὶ βεΐπθη θὅβοπ 
1μευπιυπα χοῖοῃ ἢ γογάϊοπέ ἀπσοῖ ἀϊα ἀπάοτα Απννοπάθπηρ 65 Ῥγαριπᾶ- 

(ἰβιηιβ., ἄυγοι 56  δείσοιηδοῦῆία Μοί νἱγιπσ ἀν ἀθου ]οἔογίοη Τ᾽ μαίβδομδμ, 

2.8. ἴῃ ἀδγ Βδυβίθ!ὰηρ 465 Οἰδβοίζροῦογβ ΠΥ Κυγροβοῖς 
211) Οοπίτα [6 γ8. 1.1. ρ. 309 βᾳ. πιοπθο: νυ. 648---6Ὲ7 (απο 

ὙΙγΒΊΠο ουυδγβαΐοβ 6586 ἀϊοθης Θἰθογρ. 11,412: οἸδυάδίο ἱπροπίϊα σγιγα, 

οχίσαμπι οοἰἑτοςς, θ6π6 ἱπίθι οχὶς οββ, δὰ ἢν. 1.) πρηὰθ Ηδβίοαϊ οοπίὶ- 
ΠΟηζ86, 6χ 40 ποιξίαιιαπι 80 ἤπδίο ἴπστο ΔΌΒοτγγοῖ, γερυσπαπί, οὐ σαπὶ 

ΥΥ. 691, 602 ορτοσὶα σοπνθηϊαπί, Νδιν οοΓ πὸπ ἰάθπι ροδίδ πιδῆογαπι 
ὨΔΥΘΙῚ ,) Ουΐ Ρ]Όγα σοιηποάθ ἱππροπὶ ροββὶπξ, γᾶ τπΐπογΘ ΘΟΠΙΠΠ δ γα 
Ροΐοτὶε δᾶπιαῖθ οἰγᾶπὶ, ΟΧ ἃ οαΐιβ ὙἿΓ ΠΟΠ ΟΠΊΠ6Β Β᾽ πη}! ΟΡ 68 ΠιδΥ 18 
ῬΘΥΙΟῸ 5 ΟὈ] στο ἀοθοαί ὃ Μίδουπι βεπεϊ ουπι. οθπ5. [6 ἢγβ. 1. 1. Ρ. 125. 

212 Τα επὶπὶ οπιθη ἀδηἄδπι 6586 σόπαθοὸ οοάΐϊοσιπι ἰδοξϊϊοπθιυ ἤδηο : 

εὖτ᾽ ἂν ἐπ᾿ ἐμπορίην τρέψας αι. τρέψῃς) ἀεσίφρονα ϑυμόν, Βούληαι 
(81. βούλεαι) δὲ χρέα τε (1. τε οπι;, φαοᾶ ργοναί Ηοτγηι.) προφυγεῖν κ. τ. ἕ. 
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Αἴχαα ἴπποὸ ἰρθᾶ παυὶραπαϊ ἐθπρογαπὶ βραϊΐα ἀθΡ ΟΠ ΓΕΒ (πὶ 
Δ} ο τὸς δἰΐαπι ΠΠῸ ὙΘΓΒΊΠΙ: 

οὔτε τι ναυτιλίης σεσοφισμένος οὔτε τι νηῶν 

Υἱὰ ἂὸ Γαϊΐοπμθ ἰῃ παγγα 0 6η), 4υὰ νυ. θ52 ---Θ04 ἀδ 5110 πηδγῖ8 
αδιι ἀϊοὶξ, ἀρ, 55:18 651:, 86 ἀρ, οββῖο πλ}}}}8 ἀοἰ πὰ δ Ὑθίθ ΓΙ 

[ἴα] } 18. γαῖα Ἔδχογπαία 213) πὰπὶ σοῦ ἃ} Ηδβίοάο ροοία ρτγοίθοία 
βἰ[, δαυίάοπι ἀϊπἀΐοᾶτο ποὰ ἀπάθο. Ναπι Ρ] αἰαγοιι5., οὐἦπβ πα ΐ- 

οἷο Ροϑβίθα ΟΠΠ68 ἴδγα υἱτγὶ ἀοοῦ Ουβθοῦ! βαπξ, οὐγ νυ. θ02 ---6θ4 
ἀδπιπαυῦὶ , ΠῸΠ ρραγοί. 4πλμν 5 Πἀ ΘΠ ἰββίπιθ ἀθ οἷβ Ῥτοπαη- 

ἐἰἶα556 υἱάθαξισ. (Οἵ. Ῥγοου]. αὦ ν. θ52. θτππὶ οπίπι ΡΙ αἰάγοῖιῃ5 

οἱ οοηνῖν. βαρί. βᾶρ. Ρ. 158 οἱ βγπρ. ρ. 674 213) μοὸ Ηδβίοαϊ 
ΟΟΓΙΑΠΊΘ ἢ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΟΓΘΙ., πἰτοςια ἰοοο.. βίου δἰ ΐαπι ἰπ σοι ηΐᾶ- 

γἰΪβ Ηοβιοάοἰβ (οἵ. Ῥσοοι. 1. 1.} οᾶπι 1} 18 ΠπαγΓαϊ 0 Π18 ΓΟΥΠιᾶπὶ Γ6- 
βρίοασο υἱάθίυγ, οχ 40ὰ νυ. 6059 ἰἰὰ παθϑθαὶ; ὕμνῳ νικήσαντ᾽ ἐν 

“Χαλκίδι ϑεῖον Ὅμηρον (οἵ. Ργοοιῦ]. δα ν. 659). υνἱ ἱποδγίιμ γο] π- 

αυδίιγ, παπὶ [ογίαβ86 ΓΑ ΟΠ Ἶθ 118 ΟΧ ΓΟΙΙΠῚ ΠΟ ΠΙΟΓα ΓΟΡΘ 18 Ο0Πι- 

πιοίιβ Ομ ϊπιο8. 05. αἱ υἱἀθπῖαγ., ὙΘΥβαβ οχιαγθαν ουῖ!. Οὐυδηι-" 

4υδπὶ ΠΗ ΓΙ ΠῚ 6586}. 8 {π010}} οαμδὰ5 ἃ ῬΓΟΟῸΪΟ ΟΠ 5888 6856. 

βὶ 4υίΐάοπι Ρ] αἰ ΓΟ 85. ῬΓΟΡΙΘΓ ΑΠΙΡ ἰ Δαπιαη 5 τοσὶβ 215) δοίαϊοπι 
πιογῖο ἰπ θη ροτα Ἠδβίοάο ροβίογίοσγα γοἀποθπάσηι (οἵ. Βδπὶς. 1. 1. 

Ι. ρ. 32, Βοάϊί μεἷϑι. ρο65. 6ρ. Ρ. 424) πο8 γϑβιιβ ργοβου ρβίββοί, 
Ἐφιυίΐάθπι παπὸ πιυϊ απ πᾶ ογθηἀο πο] } πὶ ΟΡ 5. ἡπἀϊοίαπι ἢοο ἀθ 

Ιοοο οἴξποογα ροίυϊ, αὐ οὐπὶ ΒΌΠι πιὰ 4υδΘβἐ0Π 6 ΓΘΠῚ ΠΙΪΠ118 ἃΓΟΙ6 

ΘΟΠΔΘΓΟΓΟ γοοΘηΓΟὙ δαυάθϑμπι. 

Τυπι ἰρβα υἱγίιβ 6 παν ὶραὶοπΐβ [ΘΠ ΡΟΓα.. βίο! ῬΓΌΠῚ 581ΠῚ 

ε8ῖ, βἰβπἰἸοαπίυγ ν. θθῦ βᾳ. το Ισοοο {πππὶ Θὰ. 486 βυπὶ ἀθ 

! 

Βδοίθ δῃΐπι πᾶπο οπιοπάδίϊοποπι βἰσιϊῆοαββα νἱἀθίαγ ἴμθιγβ. 1.1. Ρ. 310. 
Θυοὰ νοτὸ 1,6 ἢ γ5. υϑύβίθιιβ 648 ---- 608 σοπίϊποῦῖ 8 ̓ ᾶπὶ ΓΟ θη β ΟΠ 6 πὶ γ8Γ- 

βυθπι 620 --- 644 ορ᾽παίατ, 1ὰ ποαῖια βῖο οὐἹαῖαᾶπι ργΟ τὶ ρο556 νἱἀοίιγ οὐ 
58 (15 Χοξαυξαίιπι ῬαΥΔρ ἢ γαβὶ, 418 πὶ ΕΤῸΡ ΟΒΕΪΠῚ118. 

218) ΟἿ. Μαγοίκβοι. 1.1. ρ. 89 βᾳᾳ. ὙΥ̓δἰοκ. πὶ 74}π, δπη. [Χ, 2, 
Ρ. 157. . 

214) Οἵ, Ἠεϊηγίοῖ. Ἐρίπποηϊὰ. Ρ. 148. 
215) [π᾿ απ νουβαπι οηἷπὶ οὐιιϑιηοὰϊ ροοίαγιπι σογίδπιῖπα ἀπέ} 55ἷ- 

πιᾶθ Πῃθιπουΐδα ἔιιδβα υἱἀδπέινγ, οἵ, μὰ]. οαγπὶ, ν. 36, ομπι, 1]. β, 594 5ᾳ. 
Ὀε ἀγώνων ἐπιταφίων ἀδὰ οἵ. Βοτημπατὰ, στ. ᾿1ξ,1. Ρ. 216 ο}}. ο, Ρ. 241. 

΄΄ 
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γογηΐ ἐθπροτίβ πανὶ ραἰίοπο, Ηδγπιαπηι8 316) ἴῃ ἀπρ] οἷς γθοοη- ΄ 
Β'οπὶβ βιιβρί οἱ πο ὙΘοδν οΥξ . 60 48] σα παιδ μ᾽ αυβ ΠῸΠ ὈΓΠᾶ- 

Βὲταγ. Ουυπὶ οηΐη ν. 680 ροοία ἀϊχονί!: ἄλλος δ᾽ εἰαρινὸς πέλεται 

πλόος ἀνθρώποισιν, αἴψας ἀοίπάθ μυΐι5 πανὶ αἰ πὶβ ἐαπιραβ ἰπ- 
ἀϊχογῖξ, Ηδγπιδηπιβ ἱπορι ϊββίπις ρογοὶ ἀϊοί! : εἰαρινὸς δ᾽ οὗτος. 

πέλεται χ. τ΄ ἕν; ἱπιπιθ ἃ} 06 γΘγϑι, υδὶ σοπαΐπα ᾿ϑοιΐο Τὰ ΓΙ: 

εἰαρινὸς δ᾽ ἄλλος πέλεται χ- τ. ἕν, ἀϑῆηπ δὰ ν. 690 πυπὸ Ἰερὶ 

Οχί βεϊπιδΐ 4] 8π| γθοθπβίομθπι νυ. θ80 -- -Ο88, 56, υδοβο, ὑπάθ 

βοὶ!. νυ. 084 ἄλλος ἰπ οὗτος πιαϊαίτιπι 6586 80 σογγθοίοσο ἢ Ἀπ ἴα 
ἐπ ρ 551 ΠΙΒΠῚ 6556 ἀἰοδιηιβ ροοίδθ 5 πη} ] οἰ Γαΐ 6 πὶ ὙΘΓΒΌΓΌΠΙ, ΘΧ 

{π|ῶὶ Ὑϑγπᾶμι πδυ ρα ΟΠ θῖὶ ΔΙ 16 Γ ΒΔ θΘΓΟ οἱ μδὺ παυϊραῖοπο Ῥδθο δ 

ἀδβογίρία δᾶπι ἴα Βάθ γα πᾶγγαν! 317) ΜΠΗΪ χαΐάεπι οἰ αβιποάὶ 
ΔΓΡΊΠ Θὰ πἰπι|8 Θχ ἢπάἀΐοιπι ἱπρ ΘΠ 8 βίνα ὙΆ] ΓῸ βῖίνθ αι απιδγὶ 

υἱἀθπίαγ., αυδπι υἱ οἷ5 θα γο]πι. Ῥγαθίογθα υογθὰ (Υ. θ8ὅ 54.) 

ον οὗ γὰρ ἐμῷ ϑυμᾷῷ κεχαρισμένος ἐστίν, ἁρπακτός" χαλεπῶς 
κι τ᾿ ἑς Ἠδγπιδηπαβ (1π ο6π8. ἀὁ06}}}. Ρ. 247) 5'ο οογγίροη ἀα 6858 

ἐροηϑαϊῃ: ᾿ 
ες ἐστίν" 

ἁρπακτὸν χαλεπῶς χε φύγοις κακόν. 

ΓΘ γβίιβ.. οομῖγα (1. 1. Ρῥ.. 211 μᾶθὸ πιϑὶῖιβ Βαῦθγο ρυϊαὶ ἰΐὰ 

αἀἰβιϊποια: 
ἐστίν. 

ἁρπακτός! χαλεπῶς κ. τ. λ. 

Ἐφυΐϊάθπι ποι ἱπίο Πἶσὸ. ΟἿΓ ἱπ γα] ρα 8 ΔΟΤ]ΙΪ ΘΒΟΘΓΟ ΠΟΑ4ΊΘΔΙ18. 

400 θη δχρ]ϊουϊ! Ῥγοουϊβ δὰ νυν. 0680: Τὸν ἐαρινὸν πλοῦν 
ἁρπακτικὸν αὐτὸν καλεῖ" τὸ γὰρ συνεχὲς οὐκ ἔχει τὰ πνεύματα, 
καὶ μόλις ἄν τις ἁρπάσειεν ἐπιτηδείου πνεύματος προςβολὴν εἰς 

τὸ διανύσαι τὸν πλοῦν, ὃν στέλλεται, μετ᾽ ὀξύτητος, οἱ ΌΒΟΠο- 

Ρυὶ5 δὰ οαπά. ν.: “ρπακτός ἐστιν, ἤγουν βίαιος, οὐ τοῦ καιροῦ 
διδόντος, ἀλλὰ τῶν ἀνθρώπων ἁρπαζόντων αὐτόν (οἵ. ν. 822). 
β1 γϑῦοὸ πἰ δἰ Ομ πΠῈΒ Θιμδπάαγα παν ΐβ. ἰΘρ85:. 

“ΟᾷΡ39494Μ4ἅ4Ι6) ἴῃ οοη5, Θοερί. 1. 1. Ρ. 297; δββεπίϊίασ ΤΠ ἢ γ8. 1.1, Ρ. 211, 
217) Οἵ. Ἠοτγοάοι οταίϊο, ἡαδπι 5δδθρθ δἰ πὶ! πιοᾶο σοπξογπιδίδπι 

6586 πηρπιϊηϊδίϊ, οἵ, Ὁ, ΜΌΘΙΙ ον. Ηϊβέ, εἰ. στ. 1, Ρ. 494. 
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ἐστίν, 

ἁρπακχτήρ (οἵ. 1. ὦ, 202. (4}1{πι|. Ερίρτ. ΠΗ, 8)" χαλεπῶς κοτ, ἑς 

Ὀοηΐψαο χυσῦπὶ ἀο νυν. 694, 695 ἴὰπὶ γοοι9θἰ πιο δοπῖτα Το ἢτ- 
βίαπι (1. 1. ν. 196) Ηδγπιάππεβ (06π5. [6 ἢγ8. 1. 1. Ρ. 126) ἀϊδρα!α- 

γψοῦὶξ (Θαπιὶ γ 6 γῸ ἀΐβραίαι ΟΠ 6 ΠῚ ΡΓΟΓΒΙ5 δπὶ ργαοίνξ Ῥγοοῦ 8 δὰ 

γ. 696). ἀς ἷ8 ἄδπιο ἄσόγα ποίππηβ. Οποάδὶ νογὸ ΓΘ ΓβίυΒ 
(1.1. ν. 211) ἀϊοί! : Ὕ γθο Γογίαββϑ πιοπογὶ πιογοῖαγ, ἴῃ μ00 τοῖο 

σαγπιΐπθ ἄς ἀρτίου! τα εὐ ἀθ πανί σαι οπα πα} 8 ῬΓαΘΙο ἢ 8 

π6556 (80. 4ι86 ἰπβαπὲ γν. ΘᾺ 54.) ψυθγοὶαβ ἀθ μοπιίπιπι ἀναγ εἶα 

γὙ6] ἱπιρτοθί αι ο΄, ΒῈπὸ χυΐάοπι ἐπ 6! Πσίπιιβ., φαϊὰ [δ] ν6}}} οὐπ5- 
πιοάϊ δἀπιοηϊοπο., 80 Π1οοὲ οἰΐαπι ΠΟΟ᾽ ΠΟπιΐπ 6 ΠΆΠῸ ΘΑΓΠΙΐΠἰ8 ρᾶΓ- 
ἴδπὶ ἀἰνθ!! ογα ἂἢ ἰοῖο; δ γ6ΓῸ ΟΡ65 ἀστόγαπι Οὔ ΠΤ ΟΟΠΙραΓαΐδ6 

Ἀπᾶ8π| πηαχίπιθ Ἠδβίοαο., βίου! ορ πιο ουΐχαθ γοίθγαπι (οἵ. ργδο δ, 
βογὶριρί. τοὶ τιιβὶ. Άοπι.) ργοθαθαηίαγ, αὐ {θὲ οὐ βπιοάϊ 46 γ6} 18 

Π.}] 8 οπιπΐπο ἸΟΟι15 6586 :. Οὐ γ6ΓῸ δὰ πανί ραιίοπαπι γϑηΐξ, 

ρΡοοῖαᾶ εἰΐαπι ργίογοπι παν αἰΐοπ απ), πο ἀδηλαπι 06 000 ὙΘΓΠΆΠι 

ΡΓδδ δρτίουϊμιγα ἰπἰ υΐαβ ποίαὶ ν. 648: 

εἰ δ᾽ ἂν ἐπ᾿ ἐμπορίην τρέψας ἀεσίφρονα ϑυμόν κ΄ τ. ἕν Ὁ 

οἵ. ν. 258 54ᾳ.: 
οὖς οὐδ᾽ ἐπὶ νηῶν 

γίσσονται κ. τ. ἑ. 

8. 6. Πο οδιιῖηΐ νυ. 695-- 566. 

Ῥοβίαιδπι 4υ86 δπίθ πᾶυϊρ αἰ ΐοποῖη ΡΓΔΟραγαπάᾶ 80π|. ΡΓᾶΘ- 

βΒοιῖρϑὶῖ ροοία, πὶ ἰἰὰ ροΓΡῊ ν. 648 5ᾳ.: 

Τύνη δ᾽, ὦ Πέρση, ἔργων μεμνημένος εἶναι 
ὡραίων πάντων, περὶ ναυτιλίης δὲ μάλιστα. 

Εἰπίία Ὑ6ΓῸ παυϊραιοπΐβ ἀοοίγίπα,, βίου! δούίθπι πιοάο ἰὰ ἱπ 
ολγιαΐπα σοογρίοο ἰαοίαπι 6886 ΟὐΒΟΓΥΑΥ 8. πὶ δ] Βυΐο Ι000 

ἤποϑ οοπβεϊξα! 6586 ν᾽ ἀθαηΐαγ, δὰ ἰάθπι ργαθοθρίιπι γοΐ! ν, 696: 

μέτρα φυλάσσεσθαι" καιρὸς δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος 318). 

218) ΟΥἮ, Άδακ, 1, 1, 1. Ρ. 30. 



- 
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δαπι ροοία, 4υΐ ρταθοορία ἃά ΟρΡ68 ΟΟΠΙρΑΓαπἶδ8 Ὁ}|55ἰπ|ὰ 

ΔΡβοΙνἱ!, ἰρβα παπὸ {ιβὲϊ ἐαπιρογὶβ οἱ πιοάϊΐ σοπιπιοπάαιίοπο 319) 
60 Ρογάποϊγ., αὐ ἀ6 πιδί τ πιο πἶΐ ̓ θροτγο., ἀθ πιοάο. 410 Ἀπιῖοἱ5 

αἰοπάπιπι 51}. ἀδ ρμίθίαϊθ ἀθόγυπι, 4υὰπι 586 06 50 ΓΒ  οπθπ δὰ 

ἱησοπίιπι Ἡθϑίοὐϊ οορποβοθπάαπι ἀρ 55, πηᾶπὶ ἱη ΘΓ Ρ ΓΟ ΘΓΪ5.. ΘῈΠῚ. 

{π6πὶ ἃ οπιπΐ ραγία θϑαίαπι αἴσχαρ ἀναέτιον ἀϑανάτοισι τοἀάοτα 
βιπάοι, αἰ Θηΐον οἀοοθαϊ. Οὐ ἐπ Ιοοο, βίου ἰπ νυν. 829 --- 882, 
{ιδηιν 5 ΡΟ856 ΠΟΠΠΉΪ]ἃ 4] 16. Τυᾶπιὶ παπὸ ἰορἑπιιβ. Ὁ 'ρ50 ἢθ- 

βἰοάο οομῃϑι ἴα 6586 Υἱχ ἰμ{ΠΠ185 ἱνϑγίπι., ἰδπ6 ἢ ΡΑΓΙΓΟΙ γϑϑιρία 

ΔΡΡΆΓΟΓΟ οοπίοπάο, οχ ααΐθιβ., συγ πο ΡΟ  5βίπιαπι ργαθοθρίο- 

Γαπὶ ΟΥἀΐπαπὶ ροοία θοῦ 5 8}. 58 }5 Δρ ΟβοαΕΓ. 

Ῥγίμηιπι θηΐπὶ ἢδβίοάι5 Γοὶ [απ Π γῖ8 θῈπ6 οὐγαπάδθο ἀοΟΙΟΓ 

οὐἰΐαπι ἀθ Ἰχογθ ρταθοίρογο ἀθθθυαὶ, ργδθβϑγιπι {αππὶ ΓΘ ΠΑΓῸΠπι 
ρα 0 ͵ ᾶπὶ ΒΔΘΡΙΠΒ ΟΟΠΙ ΠΟΥ δββοῖ, οἵ. Ῥαπάογ. ἴα. οἱ 

γυ. 875 βᾳ. Ουοά υἱ οο πιαχίπια ἰοο0 ἃρία ἤδγοῖ, 4} [15}}8 8η- 

Ὠἶβ ΠΤ οὐ ὈΧΟΙΙΒ. Οὔὐπ8. δϑία!ἷβ ΟΟΠΙ π᾿ ββίπιθ ἀπο γο  Γ, 

ἰηἰταπι ἔθος να. αὐ ΠΟΟ ΠπΟμΐπ6 Ρ]απΘ ἰπ δοάδπιὶ ἀΓριπθ πο γ6Ὁ- 

βΒαγὶ ρευσογοῖ. Ηΐπο ΘχΌῦβι8, απᾶὰθ ργαθίογθα ἴῃ ΓΘ ἀχοόγία Οὔ 56 Γ- 

γαπάα βἰπί., συμ ἀοοθαῖ, ᾿οοιιπὶ ΠΡ] τπ|8 βῖο ἱπβίσα οἴ πι ποηο Ηθ- 

βίοάο, αυΐ οἱ Ῥτορίον δπίπηιπι ἱπ [ΘΠ πὰ8. ἱπί ζαΐογοπὶ δὲ ΡΤΌΡΊΘΓ, 

γογθοτιπὶ β᾽ πη Π ἀπο πὶ 3390) [ἢ π6 ἃρποβοῖμαγ ἀποίοῦ, Δ] ιἀ - 
οΒΐ!, ργαθβογεπι {απὶ πὶ Βἰπιοπί 465. (οἵ. ρ. 198 ἀ6]. 56π.) 

μᾶθὸ ἐπι τα 5 5ι} δὲ Ατίβίοίοὶοβ Οδο. 1, 4. ρ. 388 Ἰαυάανὶ! ν. 701. 
(Οὐκ νυ. 704. 705 οἵ, Επτίρ. Πελ. Δεσμ. ἴτ. ΧΙΥ. ἢ. Βόορμοο!. 
Ρμαοάν. 608, ἢ.) 

ϑοσαππίαν γν. 708 --- 725, φυΐθυ5 δχροπίίαγ, φαοπιοάο αξοη- 
ἄυμη 5} βοοὶἱβ Βοβρὶ θυβαιθ. Οὐδ 46 τὸ τἱὖὶ ἀρ ἰββίπηθ οἀσοθίαῦ 

8, 4υἱ ρτίπιιπι 46 ΤῈ ἸΧΟΥΙὰ πιο ἶ 15 68 (οἵ, Ατὶβί, Ρ0]. 1, 1,9: 
ἡ μὲν οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυῖα κοινωνία κατὰ φύσιν 
οἶχός ἐστιν... ἣ δ᾽ ἐκ πλειόνων οἰκιῶν κοινωνία πρώτη χρήσεως 
ἕγεχεν μὴ ἐφημέρου κώμη), ἴϊὰ οἰΐαπι ῃἴο ΙοοιΒ οΟρεἶπι6 ρταθραγα- 

219) Εἰ ΔΙ τιν ᾿ριίαν 1ϑῃγβ, 1.1, Ρ. 250, «αὶ ᾽ᾶπι ἃῦ Ργοοῦ!ο δᾶ ἢ. 
Ι, πιοίζογα βδἀοοθῦῖ ροΐζεγαδί, 

220) Ὑεϊυΐ οὐπὶ ν. 702: τὴν δὲ μάλιστα γαμεῖν ἥτις σέϑεν ἐγγύϑιε 
ναίει φοπιρᾶτοβ νυ. 845: τὸν δὲ μάλιστα καλεῖν ὅστις σέϑεν ἐγγύϑι ναίει, 



ΡΕΟΠΕΘΟΜΕ ΝΑ; ᾿ 79 

ἰυγν. 708, «υΐὰ ἀϊΐ απιΐοἰ 46 οἱ ΠΟβρ Ε πιὰ] Ἰαθϑὶ δάθββό ραΐα- 
Βαηίαγ υ] ογο5 221). Οὐἱ ἰοἰπ5 ἸΟοι8. οπιπίπο΄ ΘΟΠΙρΡΑΓΑ Πα 8 6886 
γυἱάθιγ οὐπὶ νΥ. 44 544... υδ] ἀδ βίη απ οπηΐπαπι τβὲ ργαθοί- 

Ρΐμαγ ἴα. τ πα χίπηδ πη Π1Π| 8} 6ἷ8. ΠΟΛ πὶ οαρὶ νοίθίυσ, Νὰπὸ 

ΥΘΓΟ ἈΠΙΡ ΪΠ8.,. υἱἃ 6) υβπηοάϊΐ ἵπ πϑοθββίμιἀΐπθ ἰδοϊθπήππι [}, φυϊὰ 
ἸηΪΠῈ8 9 ΘΠΆΓΓΑΓΙΓ., ΠΘ αἴ Ἰαθβὶ αἱ οποπι Ἔχροίδηϊ. 

Ουαπὶ νοῦ νυ. 724. 725 ροβίγαπιπιη ἀ6 σοπηπιιπΐθι8 ποβρί- 
ἴὰπὶ οΟΘἢἶ5 ΒΟΓπῸ {δῦ , [απὶ (οἴ. γν. 888 --- 844) γν. 726 --- 761 

Ρτΐπηιπι ἀδ Πἰθαιτοπο, φυοποάο ρΡΐο [αοίοπαα 5}, Ἔχροπίθιν, ἀοἰπά6 

οἰΐαπὶ ἃ] ἴὰ ῥ᾽ οἰα 5. 0 ΓΟ ΘΟ Πἷ5 ργαθοθρία ἀπ ηΐαγ, πᾶ 6, ἀιᾶπι- 

Υἱβ γΑΡΠΪ 51Π| ΓΘῚ ΠΙΘ ΠΕ, Δ Π᾽6 ἢ ΟΠΙΠΐᾷ αι ἂπιὶ ΒΡ ΟΓΒΕ ΟΠ 5 ν6] 

Ργυάοηιίαθ Γο] σίοβαθ, (υᾶπὶ ἀἰχουῖβ., ποία ἱπβίσηϊγίὶ νἱἀθηίαγ, τ᾿ 

ορ πιο ἱπίεγ 86 οορδηὶ 2232), 
Ουΐθι8. ΘΧρΡΟΒ 18 το] ρΊοβ6. δὰ Οὔβουυ γί ἢ} 6 1, ΠῸ ΕΝ 

ΡΟΘπᾶπὶ αἰνίπᾶπι, οἰΐᾶπι ΠΟΠΙΪΠπιπὶ πᾶ ]ὰ ΟὈΓυΔΠΙΓ [πιὰ ουἱ οἱ 
ἰρβ8ἱ ἰηβὶ! παπιθη 338) (γν. 762 --- 706). 

8. δ. 6 εδιυπῖμηΐθ μδυίθ ευἰέΐπιδ (νυν. 56---Ππ.). 

ἴῃ οἷβ. {πᾶ6 πιοάο ὉΠΆΓΓΑΥ ΠΊ15., ΒΟΠΊΡΟΥ Ρἰοἰαῖοπι ἀδΟΥΈΠΊ, 

1086 ποη ἰδοάθηα βἰξ, οαιιβαμηὶ ἴδοὶξ ροοίᾶ, ΟἿΓ ργαθοορία, 4ιὰθ 

[πα 1, το] σίοβθ ουβούναηάα βἰπί. Φ98π|ὶ Οπηπίθιι8 οἷβ πορο  ῖ5, 

υδα ἢομἶ πὶ θοηα6 Οὐπίθπιίοηΐβ ἀπιΐοο ΟΡ Θυπάα 6856 αἰχὶ!, 51108 

οαΐχιο ἀΐθ8. οχ.. γϑίθγιπι ορίπίοπμθ ἀββίρ᾽ ΠΑ ΙΓῚΒ. ΡΑΓΙΓΟΓ ΠΟΓΙΠῚ 

ἀΐθγιπι υἱγία πὶ δά Του β οἱ γο! ψπότσαπι ἀΐδγιπι μοι οπιΐαπι ἃο πα- 

6 η Γοίετί. Αἰχαθ φαμὶ Ηδβίοάιιβ ἀπίθα ἸθΟΥὶ ΟΡ ΘΓΆΠΙ ἀπά Δ πὶ 

6886 ἀϊχογί!, χυοά ἱρ5ὶ ἀἰΐ ποπιίπί! 8 ἸθΟΓ65 ἱπαϊ οαββαπὶ (ἔργα, 

221) Οοπίχα 1,θ γβίυπι (1. 1, Ρ. 250) βἷο γϑοίθ ἀϊβραυίαν Ῥγοουὶ, 
δὰ ν. 708. 

τς 9293) γυ, 759---761 οἸπι Ρτοβοσί ρβὶἊ ΡΙαίδγομιβ (οἵ. Ῥγοοα!, δὰ 
γ. 759) π0}1ὰ αἰΐα οχ οδιιβᾶ, τὰ αυοὰ εἷβ ἀοοίγϊπα πο 5.18 1 γα 8 
ἰπαββϑί, 

223) 51. Ραβίγθπιοβ [08 Ὑθυβιβ, 4005 ἰδ, Αδβομῖπ, ο. ΤΠΏΔΓΟΝ, 
Ρ- 14] εὐ Αὐἱβί, Εἰ. Νῖο. ΥΙ1, 14, οὐπὶ ρυϊοῦῖ 5 ΘΟ δ ΓΘ 6 ταΐϊῃ ααϊάοπι 
ποη αἰ ἢ ςἰ]6 νἱά ρίαν ἱπέο!]θοΐα, οὗ, 1μϑῖγβ, 1.1, Ρ. 251, 
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τάτ᾽ ἀνθρώποισι ϑεοὶ διετεχμήραντο ν. 400), Ιάδοχυθ ργορτίοβ 
ππὶ οαΐψαθ οροτὶ πιθῆβ85 βἰσπὶ Ποατὶξ, ρἰᾶπο οοπβθηδηθιπι οϑί, 

ἤππ0 ΡΟΘίδπι Δ 18 Οἰΐδπι βίπσῸ] 08 Οροταπι ἀΐθ8., ααΐ οἱ ἱμβὶ δἢ 

5ἰρπίΠοαϊα ἀθόγυπι νοϊαπίαιθ ροπάθαπι, δοσυγαῖθ ἀεί πἶγθ. Νϑααθ 

ἐπ μᾶς αἱ επιὰ οαγπιΐπἷβ ραγί ἃ οὰ οοπιροποπάϊ 1656, 4πᾶπι 586- 
Ρἷαβ ἀδργομιθπάϊπιιβ, ροθία ἀθο!παββα υἱοί 3324), 

Ετοπίπι οἱ αν ουα ἱπί πὶ ἴδοϊ ἢ ΓΘοθηβι5 ἀΐθγιπὶ ἃροπᾶϊΐ. οἱ 

οὐπὶ ἀΐΐ8. σϑοθπβΐ ἤπαπι ἱπιροηῖξ, αἱ ἰξόσιπι οαάθι βίσπα ἃρρᾶ- 

τραπί, 4υΐθυ5 ροοία Ἰἰοουπι, ἱπ 410 Ὑογβαίιβ 68[., δὰ {{π68 5108 

Ρογάποϊαπι 6886 ἱπάϊοδγα βο]οῖ. ϑεὰ ροοία οἰΐδπὶ 410 ποπιῖπα 

ΡΙαπθ πυποὸ β[}] οοπβίαι. Νὰπι βίου! ἐπ σαγιηἶπ6 σΘΟΓΡΊΟΟ οἱ πδι- 

τἴοο ἃ 60 ᾿δπροῦα ΟρΡΟΓπὶ ἀθβογ δαπάογιπι ἱπίξίαπι σορὶξ, 40 

αστὶ ποη οοἰδπάϊΐ, ποὸπ παν σαπάμπι)ι 5᾽} ππᾶγο, βοἃ υὐγίαᾳθ ποροίΐο, 

ᾳφιυοά ρῥγοχίπιθ ἱπβίοιὶ, ἰηβιγυμπιθηΐα ποοθββαγία ργαθραγαπᾶα., ἰΐὰ 

οἰΐαπι 00 Ι000 πο 8. ϊπὶ ̓ ρϑογαπι ΟΡΘΙΙΠπὶ ἀΐ6 8 Θπᾶγγαΐ, 564 ἰη- 
οἷρὶν Ὁ {τὶ Θβίπιο Πιθη 88 ἀΐθ. 410 Ορογὰ ἱπβρίοίοπάδ οἱ, ἀϊβί τῖ- 

Βαθπάιππι 6586 Υἱοῦ πὶ αἰοῖι 236), Τιιπὶ γ6γῸ (υδβὶ Ρτοοομεῖο 1.5118 

γογθὶβ: αἵδε γὰρ ἡμέραι εἰσὶ ΖΙιὸς πάρα μητιόεντος ῥτὶπιαπι 
ἀοίποορβ ργαθοῖρί! ἀθ πιθηβὶβ ἀΐθθιβ 1, Π1, ὙΤΙ, ὙΠ], ΙΧ, ΧΙ, ΧΗ, 
ΧΙ, ΧΥΪ. Αἴχας μογυπὶ ἀΐθγαπι ἀθβογριίοπο ἢπίία πὶ ἐδ Πρ ΟΥἾ 5 
οΓάΐποηι, Π6 ΔΓ} οἱ διά οτγαπὶ υ οἱ αρ δ ΡοἦυΒ οοπβιίογεῖ, τοι ἐχαῖ} 
οἱ ἃ ΓΟΠῚ Β08Π| ΡΘΓΒΘΟΙ ΙΒ 6βί. αἱ ποθ. αυρά ἰρϑβὶ ἀΪ68 φυλάδιῃ 
πυπιογὶ Γαϊΐοπηθ ἰΐὰ ἰην γοπὶ, πιοάρ φιοά βἰπι} ὰ ορθγὰ δοάθιῃ 
Ιοοο οομμπηοάϊἑι5 ἀροογὶ υἱάθγοπίυγ, ἀρ μ]υγίθι5 ἀἰθθβ 5ἰ πὶ] 

νυ ϑγαθοίρεγοὶ 336),;) Νρῴιθ [ιΐῖ8 οπιηΐθιβ ἰπϑιπὶ., ΄υδο ἡπάΐοοπι αἱ 
τοί, οἱ πο8 πιπο, ἱπίθηϊαπι Οἴθπἀδηξ ργαθίοῦ υυ. 816 βᾳᾳ.: 

224) Οἵ, Άδηκ. .1. 1,1. Ρ. 18 54. 

225) Ἑατοξὶο ἰο(ὶ μεῖς ἰΙοοο Βδπ τι 1, 1, ρυϊϑέϊπαπι βαθππι πίζοτοπι 
γοβέϊζαϊς ἤππο ἱπ πιοάππι : 

Ἤματα δ᾽ ἐκ Διόϑεν πεφυλαγμένος εὖ κατὰ εὐ 
πεφραδέμεν δμώεδσι τριηκάδα μηνὸς ἀρίστην 

ἔργα τ᾽ ἐποπτεύειν ἠδ᾽ ἁρμαλιὴν δατέασϑαι, 
εὖτ’ ὧν δή μιν ἀληϑείην κρίνοντες ἄγωσιν. 

496) Οἵ, Άδηΐ, 1. 1. 1. Ρ, 19. 
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παῦροι δ᾽ αὖτε ἴσασι τριςεινάδα μηνὸς ἀρίστην 
[ἀρξασϑαί τε πίϑου καὶ ἐπὶ ζυγὸν αὐχένα ϑεῖναι 
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἵπποις ὠκυπόδεσσι,) 
γῆα πολυχκλήιδα ϑοὴν εἰς οἴνοπα πόντον 
εἰρύμεναι κ. τ. ἕ. 

ΒΟΉ ββίπιθ δηΐπὶ ΘΟ "Πρ ίι5 ὦ ἢ. 1. ἀπο5 ἰβῖοβ ὙΘΥΘῸΒ πποίβ ἰη- 

οἴπιδίν. φαΐρρα (ργαθίοσ φυοὰ ραγιουϊαπι οορυ]αἰνᾶπὶ δοστὸ ἀοβῖ- 

ἄἀθγαγθ8) εἰΐαπι ν. 821, αθὶ ᾿τογαπὶ Ἰοσαῖυν τετράδι δ᾽ οἶγε πίϑον 537). 
ΡΓΟθΘίαΓ,, ὙΘΓΒΙ5., 7105 ἀοβίρ πανί πηβ., μαΐο 000 Δἰΐθμο5 6856. 

Ουσάϑὶ γεγο Ηογπιᾶππι8 328), φυΐα αἀ παῦροι δ᾽ αὖτε μετ᾽ εἰχάδα 

μηνὸς ἀρίστην κι τ. ἑ, γοΥθυπι αἰ ΠΟΙ 15. ΒΡ Ρ] τὶ ρόοββα νυἱἀδαίυγ, 
οἰϊᾶπι Ῥ]ῈΓΟΒ ὙΘΥΓΒΒ ἱπ ἐπί ΓροΪαἰΐοπΐβ. βυβρίοίοποπι γοσαϊ, οαυΐ- 

ἄθπι σ ΔΎ ΪΟΓΟ πὶ 418Π| ΡΓῸ ΠΙΟΓΡῸ πιράϊοίπᾶπι ἃ0 Υἱγὸ βυππιο δά- 
ο δἰθογὶ ποάθδ ἰοὺ ἰοοο ρμογίου!οβα ἰβία πιθἀθηάϊ υἱὰ Ἰοπρίιβ στδβ- 

βᾶπάμπιπι 6888 δχίβιϊπιο. 

ἐπι ͵ᾶπι γαβίαν υογβιβ (827: ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρα 
ἄλλοτε μήτηρ), ἀδ 40 ποβίγαβ δία! 8. υἱγί ἀοοῖϊ ναϊάθ Ἰαθογὰ- 
τυηΐ, αυδηην 8 γοίθυθ5 ΒΟΠΟ]ἰαβ[88.. ἱπηργἰπιῖβ ῬΓΟΘΏΪ ΙΝ, δὶ α{]1- 

σοηίίαβ., (υἱά Αἰἴογγοηῖ, ἱπβροχίββοηϊ, οπιπία ᾶπὶ ΓΘΟ  58ἰπὶ6 

οχρ]ἰοαία ἱπυθηΐββαπὶ 1μΘ γβίιβ 329) οηΐμ υογβαπι, ἀ6 400 ἀΐϑρα-. 
ΟἸΔΙΙΗΒ.. ΟἾΠῚ ῬΓΙΟΥΙθιι5. πα}1ὰ ταϊΐοπο οοἶγα οοηἰθηάϊ!, Ηργπιβη- 

πυ5 2330) γργο, οὐ τμ816 ἀββθιεμιγ Ἀδπκίυβ 2331), ἀτιϊ ποίοβαπι θαπὶ ἡ 
ἰμ!ογργοίαπαϊ γαϊΐοηοπὶ δχοορί αν, υὐ γογβαὰ ἄλλοτε μητρυιὴ 

πέλει ἡμέρη, ἄλλοτε μήτηρ ρτονογθίαπι 6556 ἀΐσογοι. Ουἱὰ νϑτὸ 
Ργοοι]β δὰ ν. 824}: ,(Ἰὰς μὲν ἐπιτηδείας ἡμέρας εἰς 4 ίω ἀνα- 

πέμπει, τὰς δὲ παρεμπιπτούσας μεταξὺ τούτων καλεῖ ΜΕΤ 4- 

ΔΟΥΠΟΥ͂Σ, ΑΚΗΡΙΟΥ͂Σ, καὶ ΟΥ ΤΙ ΦΕΡΟΥΣΑ͂Σ, σημαί- 

89) Λάάογο ρόϊογαϊ, δἰϊαπι δα, ηυδ6, δ᾽ δηϊ οιηίαν γθγ 18 καὶ ἐπι- 
ξύγον .... ὠκυπδδεσδι, Ἰαῦδ σοτηπιεϊποταΐα 6886 υ, 797 54., 198 ψόγβΕΒ 
(εἴ, Ῥγοοῦ. δὰ ἢ, 1.) ἴοτίαββο Ἰά εῖγοὺ ἀδιπανὶ ΡΙαΐατοῦυβ. (Ηος ΡΙά- 
τδγοδὶ Ἰαἀϊοἴαπι ἀπποίαγθ οπιβὶς Θρομηΐαβ, πϑάυπι Θοοἰεἰϊηρίιδβ, αὶ ἱπ 
γεοΐδγαπι οὐἰτἰσογαπι ἀπηοίαιοπῖδιι5 δα μἰ θθηἀἷβ ἑοῦ ἃὉ ϑ'ροδπῖο ρερεη- 

ἀἶ586 υἱάοίυγ, οἵ. Ῥτοου!. δὰ νυ. 742.) 
228) [πῃ οθπ5. Θοδίί!. 1, 1, ρ. 2354. 
229) 1.1, ν».2951. ὔ 
230) [π᾿ οβϑηβ. 16 ἢ γ8. 1, 1]. ῥ.. 139. 
291) 1.1. 1, Ρ. 19. 
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γων ὅτι ἀπρακτοί εἶσι, καὶ μηδὲν ὄνειαρ περιποιῆσαι δυνάμεναι. 
ἸἘἘχάλεσε δὲ τὰς μεταξὺ πιπτούσας, διότι δηλοῖ τὸ δουπῆσαι, τὸ 

πεσεῖν. Καὶ τὸ ἀκήριον δὲ αὐτὸ τὸ ἀκέραιον σημαίνειν ἔοικε. 
Τούτοις δὲ προςέϑηκεν, ὅτι οἵ μὲν ἄλλας ἐπαινοῦσιν, οἱ δὲ ἄλλας" 

καὶ γὰρ ̓ Ορφεὺς κι. τ. ἑ. Ῥτοίδοϊο ἰΐὰ Γ68 856 ᾶθο!. Νᾶπι 5ἱ οχ- 
ΟΘΒΟΓὶβ. αυϊπίοβ ΦΙΟΒ4Ὶ6 ΠΙΘΠ 518 ἀΐθβ, αὶ ΕἼΓΙ8. Βδοῦὶ δον β οἱ 

τ ΠΟΙ ΠῚ πὰ ἀθογιπὶ ἱπηρα γί 6556 ογορὶΐ νἱἀθηθγ., ρΡοοδία ποη 
ἔσπὶ [αυδί05 ἔπι ἰη αιιβί0 5 ἀἶ68 ΘΠΆΓΓΑΥ , 56 50 8π| ΟὈΪ4π6 νἱγία- 

ἴθπὶ δ᾽ ΟΡ. ἐγ θυ, ΟΠ β! Ὑ6γῸ ρ᾽ᾶπθ Οοἵο πηθηβ8. αἀἾ65 Πο5: 

ΧΥΤΙ, ΧΧΙ, ΧΧΠ, ΧΧΙΠ, ΧΧΥΓ ΧΧΥΙ͂, ΧΧΥΠΙ. ]ἰάχαο αἱ δ᾽ 

ἄλλαι ἡμέραι (ν. 825) πὲ δαπὶ ἀΐθβ., φπόγαπι αὐ ἃ ΒΟΠῸ Οπιΐπὸ 

ἱπίοστογαπι ροοία π}]8πὶ άπ πιοπείοπθηι ἰπ]οὸϊξ, ἀ6 φαϊρθαβααρ 

ΡΪαπο γα]εῖ ν. 827; 
ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, ἄλλοτε μήτηρ. 

Ἐχρτοπιβὶ, αυδοοιπῆπο δὰ βοηἰ θη πὶ πιθᾶπι. (υὰ ποο ἢο- 

βοΐ ορογαπὶ οἱ αἴ ΘΓ Π ΠῚ ΟΔΓΠΊΘῚ ΒΡ] ῈΧ οἵ ἀπὰπὶ ΟΟΠΕΪπαΠ ΠΧ 6 

6586 ῬΓΟΪΘΒΒ115 511Π|. ἀἰβρίοογ δἰι6 ἱπνυθϑιΐσαγο μοί. Ἀρίαι, αἱ 

ΘΟΠΙΠΊΘΠΠΟΓΟΠΊ. ΟἸΪπὶ οἱ οἰϊαπι ᾿ῬΊ Γὰ οαΓπιπα δὐδοία [556 (οἵ. 

Ραυβαῃ. ΙΧ, 81, 5), ΦαοΓιιπι ππὰπὶ ΠΟΠΙΪπαν { ΒΟΠΟ] αβία ἈΠΟΠΥΠΙῚΒ 

δά ν. 828: τούτοις ἐπάγουσί τιγες τὴν ᾿Οθρνιϑομαντείαν, ἅτινα 
᾿Ἵπολλώνιος ὃ Ῥόδιος ἀϑετεῖ. Αρρατοῖ, πο5β παπὸ ἀδ ἶιοῦ Αρο]- 
Ἰοπῖΐ ἡπάἀϊοῖο,, παπὶ πηργίτο ργοβογίρίαπι δἰ} οἄτπιθπ,, αἰ ἀΐοαγα ἃπι- 
ΡΠΪὰ5 ποι ροβ88 2352). Ουοάπὶ νογο 1 Θἢγβίιβ 338) χη ΐοαπι δάϊπηρ ὁπάϊ 
δ} 8 ΘΑΓΠΙΪπἰ8. σα Πβᾶπιὶ ρΟΒί [πὶ [556 ρα ΐαὶ ἴῃ Ορογυπι οἱ ἀΐθυυπι 

ΥΘΓΒῚ Οχίγοπιο: ὄρνιϑας κρίνων καὶ ὑπερβασίας ἀλεείνων (ᾳυΐ, 5 

γογαπι Ὑἱἀϊ ΑΡΟΙ]ΟπίτΒ., ὙΘΓΘΟΓ πὸ δἰ 8 51} ἃὉ 60, χαυὶ σαγπιθα 

ὀρνιϑομαντείᾳ ἀὰρσοβθαί,, οἵ, 5080]. ἤοπι. Π. ὦ; 804), τἸδπ!απιπιοᾶο 
ΟΧ ΘΓΠΆΠΙ ΔΠ58Π| βρηἰ οανἱ!. 4υὰ ππΐο πιαχίπιθ Ιοο0 δά ἀϊξιπι δἰ}. 

Ναπι ἃ τι δἱ ἱπρϑηΐο Ηδβίοαϊ ἰΐαμι μἰβ ἀθ σθθὰβ (οἷ, Υ, 808) 

ῬΓΔΘΟΙρογα ΟἿΓ Δ] ἰοπππὶ ποῦ, ποη Υἱάθο. 

232) ΟἿ. Άδηκ. 1. 1, Π,, ν. 44. 
298) 1,1. Ρ. 252, οἵ, Μδγοκβοβ. 1. 1. Ρ. 172 βᾳ. 
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ΤΠ οὔσαι Πιερίηϑεν ἀοιδῇσι κλείουσαι, 

δεῦτε, Δι᾽ ἐννέπετε σφέτερον πατέρ᾽ ὑμνείουσαι, - 
ὅντε διὰ βροτοὶ ἄνδρες ὁμῶς ἄφατοί τε φατοί τε, 
ῥητοί τ᾽ ἄῤῥητοί τε, Διὸς μεγάλοιο ἕκητι. 
ῥέα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει, ὃ 
ῥεῖα δ᾽ ἀρίζηλον μινύϑει καὶ ἄδηλον ἀέξει, 
ῥεῖα δέ τ᾽ ἰϑύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει 
Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ὃς ὑπέρτατα δώματα ναίει. 

Κλῦϑι ἰδὼν ἀΐων τε, δίκῃ δ᾽ ἴϑυνε ϑέμιστας 
τύνη" ἐγὼ δέ κε Πέρσῃ ἐτήτυμα μυϑησαίμην. 10 

Οὐκ ἄρα μοῦνον ἕην Ἐρίδων γένος, ἀλλ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
εἰσὶ δύω" τὴν μέν κεν ἐπαινήδειε νοήσας, 
ἡ δ᾽ ἐπιμωμητή᾽ διὰ δ᾽ ἄνδιχα ϑυμὸν ἔχουσιν... 
ἡ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει 
σχετλίη: οὔτις τήν γε φιλεῖ βροτός, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνάγκης 1 
ἀϑανάτων βουλῇσιν Ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν. 
τὴν δ᾽ ἑτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή, 
ϑῆκε δέ μιν Κρονίδης ὑψίξυγος αἰϑέρι ναίων 
γαίης τ᾽ ἐν ῥίξῃσι καὶ ἀνδράσι πολλὸν ἀμείνω, 
ἥτε καὶ ἀπάλαμόν περ ὅμως ἐπὶ ἔργον ἐγείρει. - 20 

8. 4 -- ΑἸά. --- ἱ-ξξ {πηϊ. ρτίπια. --- 1 τς [ἀπ|. δϑοιπάα. --- 
1 πα απ}. ρΓ. οἱ 5606. --- ἔΞ-- Ττίποαν. --- 5-οε οϑά. β6παὶ. 1108. --- 

ὦ. δὴ [{18. ὅ. ῥεῖα μὲν αἰϊι. ῥέα μὲν οἵ. Ἤοπι. 1]. 0, 461 οἱ 462 

ϑρίϊση. βριάρει 1. 19, ἐπαινήσσειε αἰϊ!. ἐπαινέσσειε 5..ὄ ἐπαινή- 

σειε οὐά. 17. ἐγείνατον τι. 20; ἀπάλαμνόν αἰϊε. ἀπάλαμόν οοὐά. 
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εἰς ἕτερον γάρ τίς τε ἰδὼν ἔργοιο χατίξζων 
πλούσιον, ὃ σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν 
οἶκόν τ᾽ εὖ ϑέσϑαι" ξηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων 
εἰς ἄφενον σπεύδοντ᾽ " ἀγαϑὴ δ᾽ Ἔρις ἦδε βροτοῖσι" 
καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέχτων, 20 
καὶ πτωχὸς πτωχῷ φϑονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ. 

Ὦ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα τεῷ ἐνικάτϑεο ϑυμῷ, 
μηδέ σ᾽ Ἔρις κακόχαρτος ἀπ᾿ ἔργου ϑυμὸν ἐρύχοι 
νείκε᾽ ὀπιπτεύοντ᾽ ἀγορῆς ἐπακουὸν ἐόντα. 
ὥρη γάρ τ᾽ ὀλίγη πέλεται νεικέων τ᾽ ἀγορέων τε 80 

ὅτινι μὴ βίος ἔνδον ἐπηετανὸς κατάκειται 
ὡραῖος, τὸν γαῖα φέρει, 4ημήτερος ἀκτήν" 
τοῦ κε κορεσσάμενος νείκεα καὶ δῆριν ὀφέλλοις 
χτήμασ᾽ ἐπ᾿ ἀλλοτρίοις " σοὶ δ᾽ οὐχέτι δεύτερον ἔσται 
ὧδ᾽ ἔρδειν" ἀλλ᾽ αὖϑι διακρινώμεϑα νεῖκος 85 
ἰϑείῃσι δίκαις. αἴτ᾽ ἐκ Διός εἰσιν ἄρισται. 
ἤδη μὲν γὰρ κλῆρον ἐδασσάμεϑ᾽᾽, ἄλλα τε πολλὰ 
ἁρπάζων ἐφόρεις μέγα κυδαίνων βασιλῆας ᾿ 
δωροφάγους, οἱ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δικάσσαι 
νήπιοι" οὐδὲ ἴσασιν ὅσῳ πλέόν ἥμισυ παντός, 40 
οὐδ᾽ ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ. 
κρύψαντες γὰρ ἔχουσι ϑεοὶ βίον ἀνθρώποισι. 
δηιδίως γάρ κεν καὶ ἐπ᾽ ἤματι ἐργάσδαιο, 

21. χκατίζων τ 922, ὃς αἷϊ!. δ᾽ 1μογ5. Ρ. 222. ἀρόμμεναι 
αἷϊι, ἀρώμεναι οοὐά. οἵ. Βαΐίπι. στ. αν. 1, 489 οἀ. α:, 80. ὥρη 

ἰϊ. ὥρη ἃ. ὦρη οοἀά. 88. κεκορεσσάμενος αἷϊ. κε κορεσσάμε- 
γος]. γίχεα τ. 87. ἐδασσάμεϑα «αἷϊι. ἐδασσάμεϑ᾽ οοἀά. 88. ἐφό-- 

᾿ροις ἢ’... 89. δωροφάγουσε ἱ. δικᾶσαι αἷϊ. δικάσαι ἴ. δικάσσαι 

οοὐά. 40: οὐδ᾽ ἴσασιν αἷϊ!. οὐδὲ ἴσασιν οοἀὐά. οἵ. ΗδίητίοΙ. 

. δρίπι. δὰ Τυ7νεβί. οοπιπι.. Ρ. 69; Νίΐζβοι. Οἀ. λ, 124, ἥμισι 1. 

41. μέτ᾽ ὄνειαρ ἰ. 48. ἐργάσαιο αἷϊ!. ἐργάσσαιο οοἀά." 
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ὥςτε σέ κ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα" 
αἶψά κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταϑεῖο, 45 
ἔργα βοῶν δ᾽ ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν. 
ἀλλὰ Ζεὺς ἔκρυψε χολωσάμενος φρεσὶν ἧσιν, 
ὅττι μιν ἐξαπάτησε Προμηϑεὺς ἀγκυλομήτης. 
τοὔνεκ᾽ ἄρ᾽ ἀνθρώποισιν ἐμήσατο κήδεα λυγρά. 
᾿χρύψε δὲ πῦρ" τὸ μὲν αὖτις ἐὺς παῖς ᾿Ιαπετοῖο 50 

ἔκλεψ᾽ ἀνθρώποισι Ζιὸς πᾶρα μητιόεντος ΘΟ" 

ἐν κοίλῳ νάρϑηκι λαϑὼν Ζιὰ τερπικέραυνον. 
τὸν δὲ χολωσάμενος προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

᾿Ιαπετιονίδη πάντων πέρι μήδεα εἰδώς, 
χαίρεις πῦρ κλέψας καὶ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύδας, ὅῦ 
σοί τ᾽ αὐτῷ μέγα πῆμα καὶ ἀνδράσιν ἐσσομένοισι" 
τοῖς δ᾽ ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω κακὸν ᾧ κεν ἅπαντες 

τέρπωνται κατὰ ϑυμὸν ξὸν κακὸν ἀμφαγαπῶντες. 
Ως ἔφατ᾽ " ἐκ δ᾽ ἐγέλασσε πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε" 

Ἥφαιστον δ᾽ ἐκέλευσε περικλυτὸν ὅττι τάχιστα 60 

γαῖαν ὕδει φύρειν, ἐν δ᾽ ἀνθρώπου ϑέμεν αὐδὴν 

καὶ σϑένος - ἀϑανάταις δὲ ϑεαῖς εἰς ὦπα ἐΐόκειν 

'πὰαρϑενικῆς "καλὸν εἶδος ἐπήρατον" αὐτὰρ ᾿4ϑήνην 

ἔργα διδασκῆσαι, πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν" 

καὶ χάριν ἀμφιχέαι κεφαλῇ χρυσέην ᾿ἀφροδίτην θῦ 

45. καταϑεῖον 1. 48. ἀγκηλομήτης τ. ἀγκυλομήτις 5. 49. ἀν- 

ϑρώποισι διὸς παρὰ μητιόεντος ἱ. ἀνθρώποισι οἰίαπι Ἱ. δ0. αὖ- 

ϑις ἐὺς πάϊς αἷϊι. αὖτις ἐῦς, παῖς γν. ἀά. οοπ]θοί. ἢ δῶ. λα- 

ϑὸν τ. ὅ8. τόν τε αἷϊ. ὅὅ. χαίροις ἴϊ. ὅ8. τέρπονται. 81Π|. 

τέρπωνται οὐ. δ59. ἐγέλασε αἴϊι. ἐγέλασσε 5. Θ2. ἀϑανάτῃς 

δὲ ϑεῆς αἰϊ. ἀϑανάταις δὲ ϑεαῖς 5. θ8. παρϑενικαῖς αἴϊι. παρ- 

ϑενικῆς οὐ, "καλὸν οτηι. Οτρμΐο. Ρ. 817. παρϑενικῆς εἶδος 

πολυήρατον ἰᾷ. ὀραθο. ΥἹ, 1 ρ. 324. θῦ. χρυσὴν αἰ. χρυσῆν 

οοἀάᾷ, χρυσέην οοἰ. ᾿ 
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καὶ πόϑον ἀργαλέον καὶ γυιοκύρους μελεδώνας" 
ἐν δὲ ϑέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦϑος 
Ἑρμείαν ἤνωγε διάκτορον, ᾿'Δργειφόντην. 

Ως ἔφαϑ᾽ " οἵ δ᾽ ἐπίϑοντο Ζιὶ Κρονίωνι ἄναχει. 
αὐτίκα δ᾽ ἐκ γαίης πλάσσε κλυτὸς ᾿ἀμφιγυήεις ο 10 
παρϑένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάς" 

ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε ϑεὰ γλαυκῶπις ̓ 4ϑήνη" 
ἀμφὶ δὲ οἵ ἰ Χάριτές τε ϑεαὶ καὶ πότνια Πειϑὼ 

ὅρμους χρυσείους ἔϑεσαν χροΐ" ἀμφὶ δὲ τήνγε 

ὯΩραι καλλίχομοι στέφον ἄνϑεσιν εἰαρινοῖσι" 

πάντα δέ οἵ χροῖ κόσμον ἐφήρμοσε Παλλὰς ᾿4ϑήνη. 
ἐν δ᾽ ἄρα οἵ στήϑεσσι διάκτορος. ᾿Δργειφόντης 

᾿αεύδεά ϑ᾽ αἱμυλίους τε λόγανς καὶ ἐπίχλοπον ἦϑος 

τεῦξε Διὸς βουλῇσι βαρυκεύπου᾽ ἐν δ᾽ ἄρα φωνὴν 
ϑ)ῆκε ϑεῶν κῆρυξ ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖχα 80 
Πανδώρην, ὅτι πάντες Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες ᾿ 
δῶρον ἐδώρησαν, πῆμ᾽ ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν. - 

Αὐτὰρ ἐπεὶ δόλον αἰπὺν ἀμήχανον ἐξετέλεσσεν, 
εἰς ̓ Επιμηϑέα πέμπε πατὴρ κλυτὸν ᾿ἀργειφόντην 
δῶρον ἄγοντα ϑεῶν ταχὺν ἄγγελον" οὐδ᾽ ᾿Επιμηϑεὺς 80 
ἐφράσαϑ᾽ ὥς οἵ ἔειπε Προμηϑεὺς μήποτε δῶρον 
δέξασϑαι πὰρ Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου., ἀλλ᾽ ἀποπέμπειν 
ἐξοπίσω. μή πού τι κακὸν ϑνητοῖσι γένηται. 
αὐτὰρ ὁ δεξάμενος ὅτε δὴ κακὸν εἶχ᾽ ἐνόησε. 

Πρὶν μὲν γὰρ ξώεσχον ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων 90 

“ἢ ωϊ 

". 

66. γυιοκόνους ἃ8. Θθ8. “Ἑρμείην αἰϊ!. “Ἑρμείαν γν. ἀὰ. οοπ]θοῖ.. 
69, ἔφατ᾽ αἷϊι. ἔφαϑ᾽ οοὐά. 7]. ἵἕκελον αἷΐι, ἴκελον οοἀ. ὃ 
12. κόσμισε '. γλαυκώπης ᾿Ξ. 80. ὀνόμῃνε '. 82. “Τὥρον ἃ. 
πῇ μὴ κι. 88. ἐπὶ αι. 85. ἐπιμυϑεὺς 1. 86. ἔοεπε ἰϊ. 89. ὃ 

αἰϊ!.. ὃ οοὐ. Ὁ εἶχε νόησε ἵ. 
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νόσφιν ἄτερ τε κακῶν καὶ ἄτερ χαλεποῖο πόνοιο 
νούσων τ᾽ ἀργαλέων, αἵἴτ᾽ ἀνδράσι γῆρας ἔδωκαν" 
αἷψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσι. 
ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίϑου μέγα πῶμ᾽ ἀφελοῦσα 
ἐσκέδασ᾽ " ἀνθρώποισι δ᾽ ἐμήσατο κήδεα λυγρᾷαᾳι. 99 

. μούνη δ᾽ αὐτόϑι Ἐλπὶς ἐν ἀῤῥήκτοισι δόμοισιν 
ἕνδον ἔμιμνε πίϑου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ ϑύραζε 
ἐξέπτη - πρόσϑεν γὰρ ἐπέμβαλε πῶμα πίϑοιο 
αἰγιόχου βουλῇσι Διὸς νεφεληγερέταο. 
ἄλλα δὲ μυρία λυγρὰ κατ᾽ ἀνϑρώπους ἀλάληται. 100 
πλεΐη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν. πλείη δὲ ϑάλασσα" 

νοῦσοι δ᾽ ἀνθρώποισιν ἐφ᾽ ἡμέρῃ ἠδ᾽ ἐπὶ νυχεὶ 
αὐτόματοι φοιτῶσι κακὰ ϑνητοῖσι φέρουσαι 
σιγῇ , ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητίετα Ζεύς. 
οὕτως οὔτι πη ἔστι Διὸς νόον ἐξαλέασϑαι.. 105 

Εἰ δ᾽ ἐθέλεις, ἕτερόν τοι ἐγὼ λόγον ἐκκορυφώσω 
εὖ καὶ ἐπισταμένως" σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν' 
ὡς ὁμόϑεν γεγάασι ϑεοὶ ϑνητοί τ᾽ ἄνϑρωποι. 

Χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων 
ἀθάνατοι ποίησαν Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες. 110 
οἵ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ᾽ οὐρανῷ ἐμβασίλευεν" 
ὥςτε ϑεοὶ δ᾽ ἕξωον ἀκηδέα ϑυμὸν ἔχοντες 

νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ ὀϊξύος - οὐδὲ τί' δειλὸν 
γῆρας ἐπῆν, αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι 
τέρποντ᾽ ἐν ϑαλίῃσι καχῶν ἔκτοσϑεν ἁπάντων" 110 

91. ἄτερ κακῶν αἰϊξ. ἄτερ τε κακῶν οοἀά. νόσφι 5:.ἁ 98: βρω- 
τοὶ . 97. ἔμεινε 5. χείλεσι αι. 100. χ4λλὰ 1. 102, αὖ ἐπὶ 
ἴπ ἑοχία, γράφεται ἠδ᾽ βυροτβοτίρίαπι παἰγεῖ 5. 108. φυτῶσι 1. 
105. που αἰϊξ. πῃ οοἀά. 106. δὲ ϑέλεις ἕτερόν τι ἐγὼ ἸΪ. 
114. ὅμοιοι αἱ.᾿ : 
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ϑνῆσκον δ᾽ ὡς ὕπνῳ δεδμημένοι" ἐσθλὰ δὲ πάντα 
τοῖσιν ἔην " καρπὸν δ᾽ ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα 
αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφϑονον" οἵ δ᾽ ἐθελημοὶ 
ἥσυχοι ἔργα νέμοντο σὺν ἐσϑλοῖσιν πολέεσσιν, 
ἀφνειοὶ μήλοισι, φίλοι μακάρεσσι ϑεοῖσι. 
ξυναὶ γὰρ τότε δαῖτες ἔσαν, ξυνοὶ δὲ ϑόωχοι 

ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι καταϑνητοῖς τ΄ ἀνθρώποις. 

αὐτὰρ ἐπειδὴ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα καλύψεν, 

τοὶ μὲν δαίμονές εἰσι Διὸς μεγάλου διὰ βουλὰς 
᾿ἐσϑλοί, ἐπιχϑόνιοι, φύλακες ὑνητῶν ἀνθρώπων" 
οἵ ῥα φυλάσδουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα, 
ἠέρα ἑσσάμενοι πάντη φοιτῶντες ἐπ᾽ αἷαν, 
πλουτοδόται" καὶ τοῦτο γέρας βασιλήιον ἔσχον. 

Δεύτερον αὖτε γένος πολὺ χειρότερον μετόπισϑεν 
ἀργύρεον ποίησαν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 
χρυσέῳ οὔτε φυὴν ἐναλίγκιον οὔτε νόημα. 
ἀλλ᾽ ἑκατὸν μὲν παῖς ἔτεα παρὰ μητέρι κεδνῇ 
ἐτρέφετ᾽ ἀτάλλων, μέγα νήπιος. ᾧ ἐνὶ οἴκῳ" 
ἄλλ᾽ ὅταν ἡβήσειε καὶ ἥβης μέτρον ἵχοιτο, 
παυρίδιον ξώεσκον ἐπὶ χρόνον, ἄλγε᾽ ἔχοντες 
ἀφραδίαις " ὕβριν γὰρ ἀτάσθαλον οὐκ ἐδύναντο 
ἀλλήλων ἀπέχειν, οὐδ᾽ ἀϑανάτους ϑεραπεύειν 
ἤϑελον, οὐδ᾽ ἕρδειν μακάρων ἱερόϊς ἐπὶ βωμοῖς, 
ἡ ϑέμις ἀνθρώποισι κατ᾽ ἤϑεα. τοὺς μὲν ἔπειτα 
Ζεὺς Κρονίδης ἔκρυψε χολούμενος οὔνεκα τιμὰς 

120 

180 

185 

140 

110. ἐσθλῆσιν τ. 120. οπιίξαπε αἰϊ!, αἀά!! Ὠϊοά. 516. Υ, Θ6. 
121 οἱ 192. οπιἑτἰπιπὶ αἰϊξ, βογνάγαπὶ Οτίροπ. ο. 615. ΕΥ̓, 20 βρθπο. 

5080]. Αταῖ. ρῆαθη. 197. 128. ἐπεί κεν αἷΐϊ!. ἐπειδὴ ΡΙα!. Οτὰ- 
{γ}, 897. 124. βουλᾶς ᾿. 126. φυλάσσουσι αἰϊ. φυλάσσου- 
σινϑΒ. 127. ἑσσάμενος ῖ. 188, Στρέφετ᾽ ἃ. 
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οὐκ ἐδίδουν μακάρεσσι ϑεοῖς οἱ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα κάλυψε, 
τοὶ μὲν ὑποχϑόνιοι μάκαρες ϑνητοὶ καλέονται 
δεύτεροι, ἀλλ᾽ ἔμπης τιμὴ καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ. 

Ζεὺς δὲ πατὴρ τρίτον ἄλλο γένος μερόπων ἀνθρώπων 145 
χάλκειον ποίησ᾽ οὐκ ἀργυρῷ οὐδὲν ὁμοῖον 
ἐκ μελιᾶν δεινόν τε καὶ ὄβριμον, οἷσιν άρηος, 
ἔργ᾽ ἔμελε στονόεντα καὶ ὕβριες- οὐδέ τι σῖτον 
ἤσϑιον, ἀλλ᾽ ἀδάμαντος ἔχον χρατερόφρονα ϑυμὸν 
ἄπλατοι" μεγάλη δὲ βίη καὶ χεῖρες ἄαπτοι 1ὅ0 
ἐξ ὥμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν. 
τοῖς δ᾽ ἦν χάλκεα μὲν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οἶχοι, 
χαλκῷ δ᾽ εἰργάζοντο" μέλας δ᾽ οὐκ ἔσκε σίδηρος. 
καὶ τοὶ μὲν χείρεσσιν ὕπο δφετέρῃσι δαμέντες 
᾿βῆσαν ἐς εὐρώεντα δόμον κρυεροῦ ᾿Δΐδαο 155 
νώνυμνοι" ϑάνατος δὲ καὶ ἐκπάγλους περ ἐόντας 
εἷλε μέλας ,.᾿ λαμπρὸν δ᾽ ἔλιπον φάος ἠελίοιο. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖα κάλυψε, 

αὖτις ἔτ᾽ ἄλλο τέταρτον ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ 
Ζεὺς Κρονίδης ποίησε δικαιότερον καὶ ἄρειον, 100 

- π ᾿ ἰὰ ἀνδρῶν ἡρώων ϑεῖον γένος. οἱ καλέονται 
ἡμίϑεοι προτέρῃ γενεῇ κατ᾽ ἀπείρονα γαῖαν. 
χαὶ τοὺς μὲν πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνὴ 

τοὺς μὲν ἐφ᾽. ἑπταπύλῳ Θήβῃ. Καδμηίδι γαίῃ, 
ὥὦλεσε μαρναμένους μήλων ἕνεκ᾽ Οἰδιπόδαο, 160 

145. μερόπον ᾿. 146. ὅμοιον ἃ. 147. μελειῶν τ. ὄμβριμον αἰ. 
ὄβριμον 8. ἦσιν κι. 149, καρτερόφρονα αἷϊϊ. κρατερόφρονα 8. 
150. ἄπλαστοι αἷϊ. 151. στιβαροῖς μελέεσσιν αἰϊ!. στιβαροῖσι 

μέλεσσι 5. 152. δέ τ᾽ οἶχοι ᾿ἴϊ. 158, ἐργάζοντο αἷϊ. εἰργά- 
ζοντο 8. μέγας αι. 154. δαμάντες ἴϊ. 156. νώνυμοι αἷϊ!. νώς: 
νυμνοι οοὐά.} 159. αὖϑις αἰϊτ. αὖτις οοἀά. ἐπ’ ἄλλο τ. 
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τοὺς δὲ καὶ ἐν νήεσσιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα ϑαλάδσσης 

ἐς Τροίην ἀγαγὼν Ἑλένης ἕνεκ᾽ ἠὐχόμοιο. Ὁ 

ἕνϑ᾽ ἤτοι τοὺς μὲν ϑανότου τέλος ἀμφεκάλυψε" 

τοῖς δὲ δίχ᾽ ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤϑε᾽ ὀπάσσας 

Ζεὺς Κρονίδης κατένασσε πατὴρ ἐς πείρατα γαίἠςς [10 

τηλοῦ ἀπ᾿ ἀθανάτων" τοῖσιν Κρόνος ἐμβασιλεύει. 

καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα ϑυμὸν ἔχοντες 
ἐν μαχάρων νήσοισι παρ᾽ Ἰχεανὸν βαϑυδίνην 
ὄλβιοι ἥρωες, τοῖσιν μελιηδέα καρπὸν 
τρὶς ἕτεος ϑάλλοντα φέρει ξείδωρος ἄρουρα. 17ῦ 

Μηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ὥφειλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι 

ἀνδράσιν, ἀλλ᾽ ἢ πρόσϑε ϑανεῖν ἢ ἔπειτα γενέσθαι. 

νῦν γὰρ δὴ γένος ἐστὶ σιδήρεον" οὐδέ ποτ᾽ ἦμαρ , 

παύσονται καμάτου καὶ ὀϊζύος., οὐδέ τι νύχτωρ 

φϑειρόμενοι᾽" χαλεπὰς δὲ ϑεοὶ δώσουσι μερίμνας. 180 

ἀλλ᾽ ἔμπης καὶ τοῖσι μεμίξεται ἐσϑλὰ κακοῖσιν. 

Ζεῦρι δ᾽ ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων, 

εὖτ᾽ ἂν γεινόμενοι πολιοχρόταφοι τελέϑωσι!". “ 

οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες, 

οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ, 185 

οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται. ὡς τὸ πάρος περ. ΄ 
αἷψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας" 
μέμψονται δ᾽ ἄρα τοὺς χαλεποῖς βάξοντες ἔπεσσι 
σχέτλιοι, οὐδὲ ϑεῶν ὄπιν εἰδότες" οὐδέ κεν οἵγε 

167. εἰς αἰ. 168. τοὺς οπιίταπι αἰ. 169. ὀπάσας αἰϊ!. ὀπάσ- 

σας οοὐά. 171 οπιταηξ αἰϊί, χμῖθοπὶ οοἀὰ. 174. τοῖσι 11}. 
τοῖσιν 58.ἁ 117. τρὶς τοῦ ἔτους αἷϊ. τρὶς τοῦ ἔϑους ἴ. τρὶς ἔτεος 
οοὐά. 1760. ὥφελον αἰϊ. ὥφειλον οοὐά. πέμποισι μετ᾽ εἶναι τ. 

118. σιδήρεον " οὐδέ τι νύκτωρ '. 188. γινόμενοι Ἱ. 184. οὐδέ 

ἐξ παῖδες ἰϊ. 188, βάζοντ᾽ ἐπέεσσι ἱ. ἐπέεσσι εἰΐαπι ἐ. 139. οὐδὲ 

μὲν αἷϊξ, οὐδέ κεν νν. ἀὰ. οοπήδοὶ.. 
΄ 
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γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ ϑρεπτήρια δοῖεν 190 
χειροδίκαι" ἕτερος δ᾽ ἑτέρου πόλιν ἐξαλαπάξει. 
οὐδέ τις εὐόρκου χάρις ἔσσεται οὔτε δικαίου Ὁ 
οὔτ᾽ ἀγαϑοῦ, μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβρεν 
ἀνέρα τιμήσουσι" "δίκη δ᾽ ἐν χερσὶ καὶ αἰδὼς 
οὐκ ἔσται" βλάψει δ᾽ ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶτα 190 
ιὐὔὐϑοισι σκολιοῖς ἐνέπων,, ἐπὶ δ᾽ ὅρχον ὀμεῖτα. ὁ 
ξῆλος δ᾽ ἀνθρώποισιν ὀϊξυροῖσιν ἅπασιν 
δυσκέλαδος κακόχαρτος ὁμαρτήδει στυγερώπης. 
καὶ τότε δὴ πρὸς Ολυμπον ἀπὸ χϑονὸς εὐρυοδείης 
λευκοῖσιν φαρέεσσι καλυψαμένω χρόα καλὸν ὁ 200 
ἀϑανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλιπόντ᾽ ἀνθρώπους 
Αἰδὼς καὶ Νέμεσις" τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ 

ϑνητοῖς ἀνθρώποισι" κακοῦ δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἀλκή. 
Νῦν δ᾽ αἶνον βασιλεῦσ᾽ ἐρέω φρονέουσι καὶ αὐτοῖς. 

ὧδ᾽ ἴρηξ προρέειπεν ἀηδόνα ποικιλόδειρον ὃ. 20ὅ 
ὕψι μάλ᾽ ἐν νεφέεσσι φέρων ὀνύχεσσι μεμαρπώρ᾽ 
ἡ δ᾽ ἐλεόν γναμπτοῖσι πεπαρμένη ἀμφ᾽ ὀνύχεσσι 
μύρετο" τὴν δ᾽ δγ᾽ ἐπικρατέως πρὸς μὖϑον ἔειπε: 

Δαιμονίη, τί λέληκαρ: ἔχει νύ δε πολλὸν ἀρείων᾽ 

τῇ δ᾽ εἷς ἡ σ᾽ ἂν ἐγώ περ ἄγω καὶ ἀοιδὸν ἐοῦσαν" Φ10 

δεῖπνον δ᾽, αἵκ᾿ ἐθέλω, ποιήσομαι ἠὲ μεϑήσω. ὃν 
ἄφρων δ᾽ ὅς κ᾽ ἐθέλῃ πρὸς κρείσσονας ἀντιφερίξειν, 
νίχης τε στέρεται πρός τ᾽ αἴσχεσιν ἄλγεα πάσχει. 

Ως ἔφατ᾽ ὠκυπέτης ἱρηξ τανυσίπτερος ὄρνιρ. 
ὦ Πέρση, σὺ δ᾽ ἄκουε δίκης, μηδ᾽ ὕβριν ὄφελλε᾽ 215. 

ὕβρις γάρ τε κακὴ δειλῷ βροτῷ οὐδὲ μὲν ἐσϑλὸς 
ῥηιδίως φερέμεν δύναται, βαρύϑει δέ ϑ'᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς 

198, στὐγρώπης κι. 901. ἔτην ἰϊ. 209. λέλακας αἰΐ, λέληκας 5. 
210. ἀοιδῶν Κι. 212. ἐϑέλοι αἷϊ. ἐϑέλῃ οοἀ.} 
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ἐγκύρσας ἄτῃσιν' ὁδὸς δ᾽ ἑτέρηφι παρελχϑεῖν 

κρείσσων ἑς τὰ δίκαια" δίκη δ᾽ ὑπὲρ ὕβριος ἰσχει 

ἐς τέλος ἐξελθοῦσα" παϑὼν δέ τε νήπιος ἔγνω. 2920 

αὐτίχα γὰρ τρέχει ὅρκος ἅμα σκολιῇσι δίκῃσιν. 
τῆς δὲ Δίκης ῥόϑος ἑλκομένης ἡ κ᾿ ἄνδρες ἄγωσι 
δωροφάγοι, σκολιαῖς δὲ δίκαις κρίνωσι ϑέμιστας. 
ἡ δ᾽ ἕπεται κλαίουσα πόλιν καὶ ἤϑεα λαῶν, 
ἠέρα ἑσσαμένη, κακὸν ἀνθρώποισι φέρουσα, 295 
οἵτε μιν ἐξελάσωσι καὶ οὐκ ἰϑεῖαν ἔνειμαν. 
οἱ δὲ δίκας ξείνοισι καὶ ἐνδήμοισι διδοῦσιν 
ἰϑείας καὶ μή τι παρεκβαίνουσι δικαίου, 
τοῖσι τέϑηλε πόλις, λαοὶ δ᾽ ἀνϑεῦσιν ἐν αὐτῇ᾽ 
εἰρήνη δ᾽ ἀνὰ γῆν κουροτρόφος, οὐδέ ποτ᾽ αὐτοῖς 230 
ἀργαλέον πόλεμον τεχμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς" 
οὐδέ ποτ᾽ ἰϑυδίκαισι μετ᾽ ἀνδράσι λιμὸς ὀπηδεῖ, 
οὐδ᾽ ἄτη, ϑαλίῃς δὲ μεμηλότα ἔργα νέμονται. 
τοῖσι φέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον, οὔρεσι δὲ δρῦς 
ἄκρη μέν τε φέρει βαλάνους, μέσση δὲ μελίσσας" 28 

εἰροπόκοι δ᾽ ὄϊες μαλλοῖς καταβεβρίϑασι" 
᾿ τίχτουσιν δὲ γυναῖχες ἐοικότα τέκνα γονεῦσιν" 
ϑάλλουσιν δ᾽ ἀγαθοῖσι διαμπερές" οὐδ᾽ ἐπὶ νηῶν 
ψείσσονται. καρπὸν δὲ φέρει ζείδωρος ἄρουρα. 
οἷς δ᾽ ὕβρις τε μέμηλε κακὴ καὶ σχέτλια ἔῤγα, 240 
τοῖς δὲ δίκην Κρονίδης τεκμαίρεται εὐῤύοπα Ζεύς. 
πολλάκι καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ ἀνδρὸς ἀπηύρα, 

ὅρτις ἀλιτραίνει καὶ ἀτάσθαλα μηχανάαται. 

218, ἑτέρηφη Ι. 223, σχολιαῖς κΞ. 224. πόλιν τε καὶ αἷϊ!. πό- 
λιν καὶ οοὐά. 226, ἐξελάουσι αἰϊ!. ἐξελάσωσι οοὐά. 285. ἄκρι 
Ι. 287. τίκτουσι αἰϊ!., τίκτουσιν οοἀά.ἢ 942. ἐπαυρεῖ αἰϊε, 
ἐπηύρα οοἀά. 
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τοῖσιν δ᾽ οὐρανόϑεν μέγ᾽ ἐπήγαγε πῆμα Κρονίων, 
λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμόν" ἀποφϑινύϑουσι δὲ λλυί "5 32 45 
"οὐδὲ γυναῖχες τίχτουσιν" μινύϑουσι δὲ οἶκοι 
Ζηνὸς φραδμοσύνῃσιν ᾿Ολυμπίου. ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
ἢ τῶνγε στρατὸν εὐρὺν ἀπώλεσεν ἢ ὅγε τεῖχος, 
ἢ νέας ἐν πόντῳ Κρονίδης ἀποτίνυται αὐτῶν. 

,ἾΩ βασιλεῖς. ὑμεῖς δὲ καταφράξεσϑε καὶ αὐτοὶ 250 

τήνδε δίκην ἐγγὺς γὰρ ἐν ἀνθρώποισιν ἐόντες 
ἀϑάνατοι φράζονται ὅσοι σκολιῇσι δίκῃσι 
ἀλλήλους τρίβουσι ϑεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες. 
τρὶς γὰρ μύριοί εἰσιν ἐπὶ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ 

ἀϑάνατοι Ζηνὸς φύλακες ϑνητῶν ἀνθρώπων" ῷῦδ, 
οἵ δα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα 
ἠέρα ἑσσάμενοι πάντη φοιτῶντες ἐπ᾽ αἷαν. 
ἡ δέ τε παρϑένος ἐστὶ Δίκῃ. Διὸς ἐκγεγαυῖα, 
κυδνή τ᾽ αἰδοίη τε ϑεοῖς οἵ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 
καί δ᾽ ὁπόταν τίς μιν βλάπτῃ σκολιῶς ὀνοτάξων, 260 
αὐτίχα πὰρ Διὶ πατρὶ καθεζομένη Κρονίωνι 
γηρύετ᾽ ἀνθρώπων ἄδικον νόον, ὄφρ᾽ ἀποτίδῃ 
δῆμος ἀτασϑαλίας βασιλέων, οἱ λυγρὰ νοεῦντες 
ἄλλῃ παρκλίνωσι δίκας σκολιῶς ἐνέποντες. 
ταῦτα φυλασσόμενοι, βασιλῆες, ἰϑύνετε μύϑους, 260 

, δωροφάγοι, σκολιῶν δὲ δικῶν ἐπὶ πάγχυ λάϑεσθε. ' 
οἵ αὐτῷ κακὰ τεύχει ἀνὴρ ἄλλῳ κακὰ τεύχων, 
ἡ δὲ κακὴ βουλὴ τῷ βουλεύσαντι κακίστη. 
πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς καὶ πάντα νοήσας 

244, τοῖσι αἰϊ!. τοῖσιν οοὐά. 247. φραδμοσύνῃσι αἱ. 249. ἀπο- 
τίννυται αἰϊ!. ἀποτίγυται οοὐά. 252. λεύσουσιν αἰϊί. φράζονται 

οοὐά. 254. εἰσι τ. 259. κυδρή 5. 268. βασιλήων αἴϊ!. βασιλέων 
οοὐά, 2604.. παρκλίναυσι αἰϊϊ. παρκλίνωσι γγν-. ἀἀ. ὁΟη]60]. Ἶ 
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ΩΝ καί νυ τάδ᾽, αἴχ᾽ ἐθέλῃσ᾽. ἐπιδέρκεται, οὐδέ ἕ λήϑει 270 
οἵην δὴ καὶ τήνδε δίκην πόλις ἐντὸς ἐέργει. 

-φῦν δὴ ἐγὼ μήτ᾽ αὐτὸς ἐν ἀνθρώποισι δίκαιος 
᾿ς εἴην μήτ᾽ ἐμὸς υἱός" ἐπεὶ κακὸν ἄνδρα δίκαιον 

ἔμμεναι. εἰ μείξω γε δίκην ἀδικώτερος ἕξει, 
ἀλλὰ τάγ᾽ οὔπω ἔολπα τελεῖν Δία τερπικέραυνον. 215 

ὮΔ Πέρση, σὺ δὲ ταῦτα μετὰ φρεσὶ βάλλεο σῇσι, 
καί νυ δίκης ἐπάκουε, βίης δ᾽ ἐπιλήϑεο πάμπαν. 
τόνδε γὰρ ἀνθρώποισι νόμον διέταξε Κρονίων. 
ἐχϑύσι μὲν καὶ ϑηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς 
ἔσϑείν ἀλλήλους, ἐπεὶ οὐ δίκη ἐστὶν ἐν αὐτοῖς" ῶ80 ὁ 
ἀνϑρώποισι δ᾽ ἔδωκε δίκην, ἣ πολλὸν ἀρίστη 
γίγνεται. εἰ γάρ τίς κ᾿ ἐθέλῃ τὰ δίκαι᾽ ἀγορεύειν 
γιγνώσκων, τῷ μέν τ᾽ ὄλβον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς" 
ὃς δέ κε μαρτυρίῃσιν ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσδας ! 
φεύσεται, ἐν δὲ δίκην βλάψας νήκεστον ἀασϑθῇ, 985. 
τοῦ δέ τ᾽ ἀμαυροτέρη γενεὴ μετόπισϑε λέλειπται. 
ἀνδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὴ μετόπισθεν ἀμείνων. 

Σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐσϑλὰ νοέων ἐρέω. μέγα νήπιε Πέρση. 

τὴν μέν τοι κακότητα καὶ ἰλαδὸν ἔστιν ξλέσϑαι 
ῥηιδίως" λείη μὲν ὁδός, μάλα δ᾽ ἐγγύϑε ναίει. 290 

τῆς δ᾽ ἀρετῆς (δρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔθηκαν 
ἀϑάνατοι" μαχρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἷμος ἐπ᾽ αὐτὴν 

καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον" ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ὕκηται, 

272. δ΄ ἐγὼ αἰϊι, 278, ἐπὶ αἰ. ἐπεὶ 56. 277. καίνη τ. 279. πε- 

τεειγοῖς αἰ, πετεηνοῖς οοὐά. 280, ἐπὶ αἱ. ἐπεὶ 5. ἐπ᾽ αὐτοῖς 
αἰϊ, ἐν αὐτοῖς οοὐά, 282, γίνεται αἰϊ!, γίγνεται γν. ἀὰ. 
οοπΐοοί, κε ϑέλη ἰΐν 288, γινώσχων αἰϊϊ. γιγνώσκων νν. 
ἀά. οοπήοοί. τὸ μέν ἢ. 290. ὀλίγη αἰΐι, λείη ῬΙαῖο εἰ Χοπορῆ.. 
ἐγγύϑεε ἰἰ, . : 

΄ 
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ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει χαλεπή περ ἐοῦσα. 

οὗτος μὲν πανάριστος ὃς αὐτῷ πάντα νοήσῃ 995 
'φρασσάμενος τά κ᾽ ἔπειτα καὶ ἐς τέλος ἦσιν ἀμείνω" 
ἐσθλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος ὃς εὖ εἰπόντι πίϑηται" 

ὃς δέ κε μήτ᾽ αὐτὸς νοέῃ μήτ᾽ ἄλλου ἀκούων 
ἐν ϑυμῷ βάλληται, ὁ δ᾽ αὐτ᾽ ἀχρήιος ἀνήρ. 
ἀλλὰ σύ γ᾽ ἡμετέρης μεμνημένος αἰὲν ἐφετμῆς . 800 
ἐργάξευ, Πέρση,, δῖον γένος. ὄφρα δε λιμὸς 
ἐχϑαίρῃ, φιλέῃ δέ σ᾽ ἐὐστέφανος Δημήτηρ 
αἰδοίη, βιότου δὲ τεὴν πίμπλησι καλιήν. 
λιμὸς γάρ τοι πάμπαν ἀεργῷ σύμφορος ἀνδρί. 
τῷ δὲ ϑεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἀνέρες ὅς κεν ἀεργὸς 80 
ξώῃ κηφήνεσσι κοϑούροις εἴκελος ὀργήν, 
οἵ τε μελιόδδάων κάματον τρύχουσιν ἀεργοὶ. 
ἔσϑοντες " σοὶ δ᾽ ἔργα φίλ᾽ ἔστω μέτρια κοσμεῖν, 
ὥς κέ τοι ὡραίου βιότου πλήϑωσι καλιαί. 
ἐξ ἔργων δ᾽ ἄνδρες πολύμηλοί τ᾽ ἀφνειοί τε" 810 
καί τ᾽ ἐργαζόμενος πολὺ φίλτερος ἀϑανάτοισιν 
ἔσσεαι ἠδὲ βροτοῖς" μάλα γὰρ στυγέουσιν ἀεργούς. 
ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος. ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος. 

εἰ δέ κεν ἐργάξῃ, τάχα δε ζηλώσει ἀεργὸς 
πλουτεῦντα" πλούτῳ δ᾽ ἀρετὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ, 815 
δαίμονι δ᾽, οἷος ἔησϑα΄ τὸ ἐργάζξεσϑαι ἄμεινον, 
εἴ κεν ἀπ᾿ ἀλλοτρίων κτεάνων ἀεσίφρονα ϑυμὸν 

204, δ᾽ ἤπειτα αἰϊ!. δὴ ἔπειτα γν. ἀά. οοπ͵εοῖ. 295..- νοήσει αἰϊ!. 
γοήσῃ οοἀά.} 298, μήϑ᾽ αὑτῷ αἰϊ!. μήτ᾽ αὐτὸς οοὐ. 802. δὲ 
εὐστέφανος ἰϊ. 808. εἰδοιη ῖ. 804. γάρ τε τ. 806. ἴκελος 
ὁρμήν αἷϊ!. εἴκελος ὄργήν Εἰγπιο]. ΜΙ. Ζοπατ. 4111. 809, πλήϑουσι 
ἵ, 811. καὶ ἐργαζόμενος '. 812. ἀεργόν ῖι56. 818, οὐδρὺ 1. 
814, χἀεργὸς αἰϊ!. ζηλάσει ἀεργὸς 8. 817. ἀεσσίφρονα αἷϊ!. 
ἀεσίφρονα 5. 

Ἷ 
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εἰς ἔργον τρέψας μελετᾷς βίον, ὥς δε κελεύω. 
[αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἀγαϑὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίξει, 
αἰδώς, ἥτ᾽ ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ᾽ ὀνίνησιν.) 
αἰδώς τοι πρὸς ἀνολβίῃ, θάρσος δὲ πρὸς ὄλβῳ᾽ 
χρήματα δ᾽ οὐχ ἁρπακτά, ϑεόσδοτα πολλὸν ἀμείνω. 
εἰ γάρ τις καὶ χερδὶ βίῃ μέγαν ὄλβον ἕληται, 
ἢ ὃγ᾽ ἀπὸ γλώσσης ληίσσεται, οἷά τε πολλὰ 
γίγνεται, εὖτ᾽ ἂν δὴ κέρδος νόον ἐξαπατήσῃ 
ἀνϑρώπων, αἰδῶ δέ τ᾽ ἀναιδείη κατοπάξῃ" 
ῥεῖα δέ μιν μαυροῦσι ϑεοί, μινύϑουσι δὲ οἶχοι 
ἀνέρι τῷ, παῦρον δέ τ᾿ ἐπὶ χρόνον ὄλβος ὀπηδεῖ. 

Ἶσον δ᾽ ὅς ϑ'᾽ ἱκέτην ὅς τε ξεῖνον κακὸν ἔρξῃ, 

ὅς τε κασιγνήτοιο ἑοῦ ἀνὰ δέμνια βαίνῃ 
κρυπταδίης εὐνῆς ἀλόχον παρακαίρια ῥέζων, 

ὅς τέ τευ ἀφραδίῃς ἀλιταίνεται ὀρφανὰ τέκνα, 
ὅς τε γονῆα γέροντα κακῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ 

ψεικείῃ χαλεποῖσι καϑαπτόμενος ἐπέεσσιν, 

τῷ δ᾽ ἤτοι Ζεὺς αὐτὸς ἀγαίεται, ἐς δὲ τελευτὴν 
ἔργων ἀντ᾽ ἀδίκων χαλεπὴν ἐπέϑηκεν ἀμοιβήν. 
ἀλλὰ σὺ τῶν μὲν πάμπαν ἕεργ᾽ ἀεσίφρονα ϑυμόν᾽ 
κὰδ δύναμιν δ᾽ ἔρδειν ἱέρ᾽ ἀθανάτοισι ϑεοῖσιν 
ἁγνῶς καὶ καϑαρῶς, ἐπὶ δ᾽ ἀγλαὰ μηρία καίειν" 
ἄλλοτε δὲ σπονδῇσι ϑύεσσί τε ἱλάσκεσθαι, 
ἠμὲν ὅτ᾽ εὐνάζῃ καὶ ὅταν φάος ἱερὸν ἔλϑῃ᾽ 
ὥς κέ τοι ἵλαον κραδίην καὶ ϑυμὸν ἔχωσιν" 

820 

880 

880 

840 

818, τρέψαν 1. ὥς τε ἰΐ, 825. γίνεται αἴϊξ, γίγνεται γν. ἀὰ. 
οοηοοῖ, 827, ῥεῖα τέ μὲν αἷϊ, 829, ἔρξει αἰϊ!, ἔρξῃ νν. ἀὰ. 
οοπὐοοί, 8390, βαίνοι αἷϊ!. οοά.ἢ 881, κρυπταδίοις ἴ, παρα- 

χέρια. 882. ἀλιτραίνεται ἰἰ, 885, δή τοι αἰΐξ, δ᾽ ἤτοι οοἀ, 
840. δὴ αἰϊι, δὲ οοπήοοῖ, ϑυέεσσι αἰϊ!, ϑύεσσι οοἀά, 
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ὄφρ᾽ ἄλλων ὠνῇ κλῆρον, μὴ τὸν τεὸν ἄλλος. 
τὸν φιλέοντ᾽ ἐπὶ δαῖτα καλεῖν. σὸν δ᾽ ἐχϑρὸν ἐᾶσαι" 
τὸν δὲ μάλιστα καλεῖν ὅςτις σέθεν ἐγγύϑι ναίει. 845 
εἰ γάρ τοι καὶ χρῆμ᾽ ἐγκώμιον ἄλλο γένοιτο, 
γείτονες ἄζωστοι ἕκιον, ξώσαντο δὲ πηοί, 
πῆμα κακὸς γείτων ὅσσοντ᾽ ἀγαϑὸς μέγ᾽ ὄνειαρ, 
ἔμμορέ τοι τιμῆς ὅρτ᾽ ἔμμορε γείτονος ἐσϑλοῦ:" 

οὐδ᾽ ἂν βοῦς ἀπόλοιτ᾽, εἰ μὴ γείτων κακὸς εἴη. 850 
εὖ μὲν μετρεῖσθαι παρὰ γείτονος. εὖ δ᾽ ἀποδοῦναι 
αὐτῷ τῷ μέτρῳ καὶ λώιον, αἴκε δύνηαι" 
ὡς ἂν χρηίξων καὶ ἐς ὕστερον ἄρκιον εὕρῃς. 
μὴ κακὰ κερδαίνειψ' κακὰ κέρδεα σ᾽ ἄτῃσιν. 

τὸν φιλέοντα φιλεῖν, καὶ τῷ προςιόντι προρεῖναι" 855 

καὶ δόμεν ὅς κεν δῷ. καὶ μὴ δόμεν ὃς κεν μὴ δῷ. 
δώτῃ μέν τις ἔδωκεν. ἀδώτῃ δ᾽ οὔτις ἔδωκεν. 

᾿ δὼς ἀγαθή, ἅρπαξ δὲ κακή, θανάτοιο δότειρα. 
ὃς μὲν γάρ κεν ἀνὴρ ἐθέλων, ὅτε καὶ μέγα δώῃ, 
χαίρει τῷ δώρῳ καὶ τέρπεται ὃν κατὰ ϑυμόν' 860 
ὃς δέ κεν αὐτὸς ἕληται ἀναιδείηφι πιθήσας 
καί τε σμιχρὸν ἐόν, τὸ δ᾽ ἐπάχνωσεν φίλον ἦτορ. 
εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταϑεῖο 
καὶ ϑαμὰ τοῦτ᾽ ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο. 
ὃς δ᾽ ἐπ’ ἐόντι φέρει, ὁ δ᾽ ἀλύξεται αἴϑοπα μόν. 86 
οὐδὲ τύγ᾽ εἰν οἴκῳ κατακείμενον ἀνέρα κήδει. 
[οἴκοι βέλτερον εἶναι. ἐπεὶ βλαβερὸν τὸ ϑύρηφιν!.} 

-----Ἐος -. -.. . -., 

840. χρῆμα ἐγχώριον αἰϊ!. χρῆμ᾽ ἐγκώμιον 8160}, Βγ2. εἰ οοἱ. 
γένηται αἰϊ!: γένοιτο ϑιοριι. Βγα. 850. ἀπόλειτ᾽ ᾿. μὲ τ, 859, ὅγε 
αἰϊ!. ὅτε οοη͵θοῖ. χἂν αἰϊ!. καὶ οοἀά, 862. τό τ᾽ αἷΐ. τόγ᾽ [8. 
τὸ δ᾽ οοπ͵θοι. ἐπάχνωσε ἃϊϊ!. ἐπάχνωσεν οοἀ. φίλον κῆρ ἰἱ. 
808. ἐπὶ σμικρὸν αἷϊ!, ἐπὶ σμικρῷ οοἀᾷ. 
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ἐσθλὸν μὲν παρεόντος ἐλέσϑαι, πῆμα δὲ ϑυμῷ 
χρηίζειν ἀπεόντος, ἅ δε φράζεσθαι ἄνωγα. 
ἀρχομένου δὲ πίϑου καὶ λήγοντος κορέσασϑαι, 870 
μεσσόϑιε φείδεσθαι" δειλὴ δ᾽ ἐνὶ πυϑμένι φειδώ. 
μισϑὸς δ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ εἰρημένος ἄρκιος ἔστω. 
χαί τε κασιγνήτῳ γελάσας ἐπὶ μάρτυρα ϑέσθϑαι. 
πίστεις δ᾽ ἄρ τοι ὁμῶς καὶ ἀπιστίαι ὥλεσαν ἄνδρας. 
μηδὲ γυνή δε νόον πυγοστόλος ἐξαπατάτω 875 
αἰωύλα κωτίλλουσα; τεὴν διφῶσα καλιήν. 
ὃς δὲ γυναικὶ πέποιϑε, πέπουϑ᾽ ὅγε φηλήτῃσι. 
μουνογενὴς δὲ πάϊς εἴη πατρώιον οἶκον 
φερβέμεν " ὡς γὰρ πλοῦτος ἀέξεται ἐν μεγάροισι. 
γηραιὸς δὲ ϑάνοις ἕτερον παῖδ᾽ ἐγκαταλείπων. 880 
ῥεῖα δέ κεν πλεόνεσσι πόροι Ζεὺς ἄσπετον ὄλβον. 
πλείων μὲν πλεόνων μελέτῃ, μείζων δ᾽ ἐπυϑήκη. 

Σοὶ δ᾽ εἰ πλούτου ϑυμὸς ἐέλδεται ἐν φρεσὶν ἧσιν, 

ὧδ᾽ ἔρδειν καὶ ἔργον ἐπ᾿ ἔργῳ ἐργάξεσθϑαι. 
᾿Πληιάδων ᾿ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων ες 888 
ἄρχεσϑ᾽ ἀμήτου. ἀρότοιο δὲ δυσομενάων. 
αἱ δ᾽ ἤτοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα 
χεκρύφαται, αὖτις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ 
φαίνονται τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου. ͵ 
οὗτός τοι πεδίων πέλεται νόμος, οἵ τε ϑαλάσσης 800 

ἐγγύϑι ναιετάουσ᾽, οἵ τ᾽ ἄγκεα βησσήεντα 
πόντου κυμαίνοντος ἀπόπροϑι πίονα χῶρον 

871. δεινὴ αἰϊξ, δειλὴ οοἀά, 874. δ᾽ ἄρα ὁμῶς αἷϊν. δ᾽ ἄρ τοι 
ὁμῶς νν. ἀἀ. οοπΐοο!. 875. γύνυ ἴ, 878, σώζοι αἰϊ!. εἴη οοἀᾷ. 
884. ἔργον δέ τ᾿ αἷϊ!, καὶ ἔργον οοἀά. 880, ἐπιτελομενάων 1. 
880. δυσσομενάων αἷϊ!. δυσομενάων οοἀᾷ, 887, δή τοι αἱ. 
391, νεαιτάουσ᾽ ἴ. 
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ναίουσιν, γυμνὸν σπείρειν, γυμνὸν δὲ βοωτεῖν, 
γυμνὸν δ᾽ ἀμάαν, εἴ χ᾽ ὥρια πάντ᾽ ἐθέλῃσθα 
ἔργα κομίξεσϑαι Ζημήτερος" ὧς τοι ἕκαστα . 8395 
ὥρι᾽ ἀέξηται, μή πὼς τὰ μέταξε χατίζων 
πτώσσῃς ἀλλοτρίους οἴκους καὶ μηδὲν ἀνύσσῃς. 
ὡς καὶ νῦν ἐπ᾿ ἔμ᾽ ἦλϑες " ἐγὼ δέ τοι οὐκ ἐπιδώσω, 
οὐδ᾽ ἐπιμετρήσω" ἐργάξευ, νήπιε Πέρση, 

ἔργα, τάτ᾽ ἀνθρώποισι ϑεοὶ διετεκμήραντο, ᾿ 400 
μήποτε σὺν παίδεσσι γυναικί τε ϑυμὸν ἀχεύων 
ζητεύῃς βίοτον κατὰ γείτονας, οἵ δ᾽ ἀμελῶδιν. 

, δὲς μὲν γὰρ καὶ τρὶς τάχα τεύξεαι" ἣν δ᾽ ἔτι λυπῇς, 
χρῆμα μὲν οὐ πρήξεις, σὺ δ᾽ ἐτώσια πόλλ᾽ ἀγορεύσεις" 
ἀχρεῖος δ᾽ ἔσται ἐπέων νομός. ἀλλά σ᾽ ἄνωγὰ 405 
φράζεσθαι χρειῶν τε λύσιν λιμοῦ τ᾽ ἀλεωρήν. 

Οἶχον μὲν πρώτιστα, γυναῖκά τε, βοῦν τ᾽ ἀροτῆρα, 

χτητήν, οὐ γαμετήν, ἥτις καὶ βουσὶν ἕποιτο, 
χρήματα δ᾽ εἰν οἴκῳ πάντ᾽ ἄρμενα ποιήσασϑαι, 
μὴ σὺ μὲν αἰτῇς ἄλλον, ὁ δ᾽ ἀρνῆται, σὺ δὲ τητῇ, 410 
ἡ δ᾽ ὥρη παραμείβηται, μινύϑῃ δέ τοι ἔργον. 
μηδ᾽ ἀναβάλλεσϑαι ἔς τ᾽ αὔριον ἔς τ᾽ ἔννηφιν᾽ 
οὐ γὰρ ἐτωσιοεργὸς ἀνὴρ πίμπλησι καλιήν, 
οὐδ᾽ ἀναβαλλόμενος " μελέτη δέ τοι ἔργον ὀφέλλει. 
αἰεὶ δ᾽ ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄτῃσι παλαίει. 415 

Ἦμος δὴ λήγει μένος ὀξέος ἠελίοιο 
καύματος ἰδαλίμου μετοπωρινὸν ὀμβρήδαντος 

803. ναίουσι αἷϊ!. ναίουσιν οοἀά. 394, ἀμᾶσϑαι αἷϊ!. ἀμάειν 

εοὐά. ἀμάαν οοπΐοο!. 896. μεταζὺ ἃ. μεταξὺ {{π, μέταξε νοι. 

στάπιπ, 404, ἀγορεύσῃς 5: 40θὅ. ἀλλ᾽ ἅσ ἰΐ. 407. βοῦν 

ἀροτῆρα 5. 410. ἀρνεῖται ἰϊ. 411. ἔγον 1. 412. ἔνγιφιν . 

418, ἐτωσιεργὸς ἰϊ. πίνπλησι 1. κολιήν ἱ. 410. ἄταισι αἷϊ. 

417, ὀμβρήσατος 1. 



102 ΗΣΙΟΔΟΥ 

Ζηνὸς ἐρισϑενέος, μετὰ δὲ τρέπεται βρότεος χρὼς 

πολλὸν ἐλαφρότερος" δὴ γὰρ τότε σείριος ἀστὴρ 

βαιὸν ὑπὲρ κεφαλῆς κηριερεφέων ἀνθρώπων 420 

ἔρχεται ἠμάτιος, πλεῖον δέ τε νυκτὸς ἐπαυρεῖ" 
τῆμος ἀδηκτοτάτη πέλεται τμηϑεῖσα σιδήρῳ 
ὕλη. φύλλα δ᾽ ἔραξε χέει πτόρϑοιό τε λήγει" 
τῆμος ἄρ᾽ ὑλοτομεῖν μεμνημένος ὥριον ἔργον. 
ὅλμον μὲν τριπόδην τάμνειν. ὕπερον δὲ τρίπηχυν, 425 
ἄξονά ϑ᾽ ἑπταπόδην" μάλα γάρ νύ τοι ἄρμενον οὕτως" 
εἰ δέ κεν ὀκταπύδην, ἀπὸ καὶ σφῦραν κε τἅμοιο. 
τρισπίϑαμον δ᾽ ἄψιν τάμνειν δεκαδώρῳ ἁμάξῃ. 

πόλλ᾽ ἐπὶ καμπύλα κᾶλα" φέρειν δὲ γύην, ὅτων εὕρῃς. 

εἰς οἶκον, κατ᾽ ὅρος διξήμενος ἢ κατ᾽ ἄρουραν, 480 
πρίνινον᾽ ὃς γὰρ βουσὶν ἀροῦν ὀχυρώτατός ἐστιν, 
εὖτ᾽ ἂν 4θηναίης δμωὸς ἐν ἐλύματι πήξας 
γόμφοιδιν πελάδας προφαρήρεται ἱστοβοῆι. 
δοιὰ δὲ ϑέσϑαι ἄροτρα πονησάμενος κατὰ οἶκον 
αὐτόγυον καὶ πηκτόν, ἐπεὶ πολὺ λώιον οὕτως "᾿ 48ῦ 
εἴ χ᾽ ἕτερόν γ᾽ ἄξαις, ἕτερόν κ᾽ ἐπὶ βουσὶ βάλοιο. 
δάφνης δ᾽ ἢ πτελέης ἀκιώτατοι ἱστοβοῆες, 
δρυὸς ἔλυμα, γύης πρίνου. βόε δ᾽ ἐνναετήρω 
ἄρσενε κεχτῆσϑαι, τῶν γὰρ σϑένος οὐκ ἀλαπαδνόν, 
ἥβης μέτρον ἔχοντε" τὼ ἐργάξεσϑαι ἀρίστω. Ὁ 440 
οὐκ ἂν τώ γ᾽ ἐρίσαντες ἐν αὔλακι κὰμ μὲν ἄροτρον -. 

410, πολλῶν ΚΞ. 422, ἦμος αἰϊ!, τῆμος οοὐά, ἀδικτεοτάτη 1, 

420. ἄρμενος αἰϊ. ἄρμενον 5. οὕτω αἰϊ!. οὕτως γν, ἀά, οοπ͵θοί., 
υἵν, 48ὅ, 427, κυτάνοιο ρτο κε τάμοιοϊ. 488, ἱστοβοῆον 5. 
485. αὐτόγυιον ἱϊ. πυκτὸν ἵ, πηκτὸν 5, 4860, τ᾽ ἄξαις ἱϊ, γ᾽ ἐπὶ 
α'. κ᾽ ἐπὶ 5, 488, πρίνου γύην αἰϊ!, γύης πρίνου γν, ἀᾷ, οοη- 
θοῦ, ἐνναετήρες 5β.ἁ 440, ἐργάζισϑαι ἃ. ἔχαντες ἰ, 
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ἄξειαν, τὸ δὲ ἔργον ἐτώσιον αὖϑι λίποιεν. 

τοῖς δ᾽ ἅμα τεσδσαρακονταετὴς αἰξηὸς ἕποιτο 
ἄρτον δειπνήσας τετράτρυφον ὀκτάβλωμον, 
ὅς κ᾽ ἔργου μελετῶν ἐθεῖαν αὔλακ᾽ ἐλαύνοι 415 
μηκέτι παπταίνων μεϑ᾽ ὁμήλικας, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἔργῳ 
ϑυμὸν ἔχων - τοῦ δ᾽ οὔτι νεώτερος ἄλλος ἀμείνων 
σπέρματα δάσσασϑαι καὶ ἐπιόσπορίην ἀλέασθαι. 
χουρότερος γὰρ ἀνὴρ μεϑ᾽ ὁμήλικας ἐπτοίηται. 

Φράζεσϑαι δ᾽ εὖτ᾽ ἂν γεράνου φωνὴν ἐπακούσῃς 400 
ὑψόϑεν ἐκ νεφέων ἐνιαύσια κεκληγυίης 

ἥτ᾽ ἀρότοιό τε σῆμα φέρει. καὶ χείματος ὥρην 
δειχνύει ὀμβρηροῦ" κραδίην δ᾽ ἔδακ᾽ ἀνδρὸς ἀβούτεον᾽" 
δὴ τότε χορτάζειν ἕλικας βόας ἔνδον ἐόνταρ᾽ 
ῥηίδιον γὰρ ἔπος εἰπεῖν, Βόε δὸς καὶ ἅμαξαν᾽ 455 

ῥηίδιον δ᾽ ἀπανήνασθαν, Πάρα δ᾽ ἔργα βόεσσιν. 
φησὶ δ᾽ ἀνὴρ φρένας ἀφνειὸς πήξασϑαι ἅμαξαν 
νήπιος" οὐδὲ τόγ᾽ οἷδ᾽, ἑκατὸν. δέ τε δούραϑ᾽ ἁμάξης, 
τῶν πρόσϑεν μελέτην ἐχέμεν οἰχήια ϑέσθαι. 
εὖτ᾽ ἂν δὲ πρώτιστ᾽ ἄροτος ϑνητοῖσι φανείῃ, 400 
δὴ τότ᾽ ἐφορμηϑῆναι ὁμῶς δὁμῶέρ τε καὶ αὐτὸς 
αὔην καὶ διερὴν ἀρόων ἀρότοιο καϑ᾽ ὥρην, 
προὶ μάλα σπεύδων. ἵνα τοι πλήϑωσιν ἄρουραι. 
ἔαρι πολεῖν" ϑέρεος δὲ νεωμένη οὔ σ᾽ ἀπατήδει. 
νειὸν δὲ σπείρειν ἕτι κουφίζουσαν ἄρουραν. 465 

ψειὸς ἀλεξιάρη, παίδων εὐχηλήτειρα." 

442, δ᾽ ἔργον αἴϊξ, δὲ ἔργον 8. 444 ἀθθδὶ ἰπ οοαΐος 5. 449. ἐλαύ- 

νει 5, 448, δάσασϑαι αἷϊ!. δάσσασϑαι οοἀ. Ὁ 450. φωνὴν γε- 

ράνου αἷϊ, 451. ὑψώϑεν τ. 458. ὀμβρηνοῦ «1. 4506, 57 ρο- 

παπποῦ Ροϑὶ 458. 59 ἱπ οὐ, ἰ, 459. μελέτην δεῖ ἔχειν οἰκήϊα 5. 

460. δὴ αἰϊ. δὲ 5. 404. εἴωρι αἰΐ!. ἔαρε ῬΟΙΙαχ. νεομένη 

406. εὐκηλήτειρα 5. 
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εὔχεσϑαι δὲ Ζιὶ χϑονίῳ 4Δημήτερί ϑ᾽ ἁγνῇ, 
ἐχτελέα βρίϑειν Δημήτερος ἱερὸν ἀκτήν, 
ἀρχόμενος τὰ πρῶτ᾽ ἀρότυν. ὅταν ἄκρον ἐχέτλης 
χειρὶ λαβὼν ὅρπηκα βοῶν ἐπὶ νῶτον ἵκηαι 470 
ἕνδρυον ἑλκόντων μεσάβῳ. ὁ δὲ τυτϑὸς ὄπισϑεν 
ὁμωὸς ἔχων μακέλην πόνον ὀρνίϑεσσι τιϑείη 
δπέρματα κακκρύπτων" εὐθημοσύνη γὰρ ἀρίστη 
ϑνητοῖς ἀνθρώποις, κακοϑημοσύνη δὲ κακίστη. 
ὧδέ κεν ἁδροσύνῃ στάχυες νεύοιεν ἔραξε, 475 
εἰ τέλος αὐτὸς ὄπισϑεν Ὀλύμπιος ἐσθλὸν ὀπάζοι, 

ἐχ δ᾽ ἀγγέων ἐλάδειας ἀράχνια" καί δε ἔολπα 
γηϑήσειν βιότου αἱρεύμενον ἔνδον ἐόντος. 
εὐοχϑέων δ᾽ ἵξεαι πολιὸν ἔαρ.. οὐδὲ πρὸς ἄλλους 
αὐγάσεαι" σέο δ᾽ ἄλλος ἀνὴρ κεχρημένος ἔσται. 480 
εἰ δέ κεν ἠελίοιο τροπαῖς ἀρόῃς χϑόνα δῖαν, 
ἥμενος ἀμήσεις, ὀλίγον περὶ χειρὸς ἐέργων, 
ἀντία δεσμεύων κεκονιμένος., οὐ μάλα χαίρων᾽ 
οἴσεις δ᾽ ἐν φορμῷ " παῦροι δέ δε ϑηήσονται. 
ἄλλοτε δ᾽ ἀλλοῖος Ζηνὸς νόος αἰγιόχοιο, 485 
ἀργαλέος δ᾽ ἄνδρεσσι κατὰ ϑνητοῖσι νοῆσαι. 
εἰ δέ κεν ὄψ᾽ ἀρόσῃς. τόδε κέν τοι φάρμακον εἴη.. 
ἦμος κόκκυξ χκοχκύξει δρυὸς ἐν πετάλοισι 

τὸ πρῶτον τέρπει τε βροτοὺς ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν, 
τῆμος Ζεὺς ὕοι τρίτῳ ἤματι, μηδ᾽ ἀπολήγοι 490. 

μήτ᾽ ἄρ᾽ ὑπερβάλλων βοὸς ὁπλὴν μήτ᾽ ἀπολείπων" 

409, ἀρότρου αἴϊ!, ἀρότου 5. 470. ἵχησον 5. 471. μεσάβων ἰϊ. 
478, σπέρμα κατακρύπτων ἴθ. εὐθυμοσύνη αἱ. 474. κακοϑυ- 
μοσύνη αἱ. 477. σ᾽ ἔολπα αἷϊ!. σε ἔολπα οοὐά.} 478, βιότοιο 
ἐρεύμενον αἰϊ!, βιότου αἱρεύμενον οοἀά. 479. εὐοχέων αἴϊ!. εὖο-- 
χϑέων 5, ἵξηαι ἰ(, 481, τροπῇς αἷϊ. δῖον ᾿. 482, ἥμμενος 1.. 
489, δὲ τ. βροτοὺς 56. 490, ὕει ἃ. δ 
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οὕτω κ᾿ ὀψαρότης πρωτηρότῃ ἰσοφαρίξοι. 
ἐν ϑυμῷ δ᾽ εὖ πάντα φυλάσσεθ᾽ μηδέ σε λήϑοι 
μήτ᾽ ἔαρ γιγνόμενον πολιὸν μήϑ᾽ ὥριος ὄμβρος. 

Πὰρ δ᾽ ὕϑι χάλκειον ϑῶκον καὶ "ἐπ᾿ ἀλέα λέσχην 
ὥρῃ χειμερίῃ. ὁπότε κρύος ἀνέρας ἔργων 
ἰσχάνει" ἔνϑα κ᾽ ἄοκνος ἀνὴρ μέγα οἶκον ὀφέλλοι" 
μή δε κακοῦ χειμῶνος ἀμηχανίη καταμάρψῃ 

σὺν πενίῃ, λεπτῇ δὲ παχὺν πόδα χειρὶ πιέξῃς. 

πολλὰ δ᾽ ἀεργὸς ἀνὴρ κενεὴν ἐπὶ ἐλπίδα μίμνων 
χρηίξων βιότοιο κακὰ προςελέξατο ϑυμῷ. 
ἐλπὶς δ᾽ οὐκ ἀγαϑὴ κεχρημένον ἄνδρα κομίξει 
ἥμενον ἐν λέσχῃ, τῷ μὴ βίος ἄρκιος εἴη. 
δείκνυε δὲ ὁμώεσσι ϑέρευς ἔτι μέσσου ἐόντος". 
Οὐκ αἰεὶ ϑέρος ἐσσεῖται, ποιεῖσϑε καλιάς. 

μῆνα δὲ Δηναιῶνα, κάχ᾽ ἥματα, βούδορα πάντα, 
τοῦτον ἀλεύασϑαι καὶ πηγάδας, αἴτ᾽ ἐπὶ γαῖαν 
πνεύσαντος Βορέαο δυρςηλεγέες τελέϑουσιν, 

ὅςτε διὰ Θρήκης ἱπποτρόφου εὐρέϊ πόντῳ 
ἐμπνεύσας ὦρινε" μέμυκε δὲ γαῖα καὶ ὕλη" 

πολλὰς δὲ δρῦς ὑψικόμους ἐλάτας τε παχείας 

οὔρεος ἐν βήσσῃς πιλνᾷ χϑονὶ πουλυβοτείρῃ 
ἐμπίπτων, καὶ πᾶσα βοᾷ τότε νήριτος ὕλη. 
ϑῆρες δὲ φρίσσουσ᾽, οὐρὰς δ᾽ ὑπὸ μέζε᾽ ἔϑεντο, 
τῶν καὶ λάχνῃ δέρμα κατάσκιον" ἀλλά νυ καὶ τῶν 
ψυχρὸς ἐὼν διάησι δασυστέρνων περ ἐόντων. 
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495 

500 

δθ0ὃ 

492, ἰσοφαρίζει αἰϊι, ἰσοφαρίζοι οοἀὰ. 498. λίϑοι τ, 494. γινό- 

μένον αἰϊϊ. γιγνόμενον οοπ͵οοῖ, 496, εἶργον αἰϊ!, ἔργων οοάά, 
497. μέγαν αἰϊ!. μέγα εοἀ. ἢ ὀφέλλει αἰϊξ, ὀφέλλοινν. ἀἀ, σοπ͵θοί.. 
498, μὴ δὲ ᾿, 499. πιέζοις αἰϊ!. πιέζῃς οοἀά, 502, κομείζεε αἱ, 

504. δύχνυε!]. 50, ἐσεῖται τι. ὅ06. βούδωρα Κι. ὅ08, λυση- 
λεγέες ἰὶ. τελέϑωσι αἷϊ. δ14. 15 5οάθῃῃ οοιπππυίαγαῃν ἰπ. οὐά, αἱΐ, 
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καί τε διὰ ῥινοῦ βοὸς ἔρχεται, οὐδέ μιν ἴσχει. 
καί τε δι᾿ αἶγα ἄησι τανύτριχα᾽" πώεα δ᾽ οὔδει, 
οὕνεκ᾽ ἐπηεταναὶ τρίχες αὐτῶν. οὐ διάησιν 
ὶς ἀνέμου Βορέου" τροχαλὸν δὲ γέροντα τίϑησι. 

καὶ διὰ παρϑενικῆς ἁπαλόχροος οὐ διάησιν, 
ἥτε δόμων ἔντοσθε φίλῃ παρὰ μητέρι μίμνῃ 
οὔπω ἔργ᾽ εἰδυῖα πολυχρύσου ᾿ἀφροδίτης" 
εὖτε λοεσσαμένη τέρενα χρόα καὶ λίπ᾽ ἐλαίῳ 
χρισαμένῃ νυχίη καταλέξεται ἔνδοϑεν οἴκου 
ἤματι χειμερίῳ, ὅτ᾽ ἀνόστεος ὃν πόδα τένδει 
ἕν τ᾽ ἀπύρῳ οἴκῳ καὶ ἤϑεσι λευγαλέοισιν. 
οὐ γάρ οἵ ἠέλιος δείκνυ νομὸν δρμηϑῆναι" 
ἀλλ᾽ ἐπὶ κυανέων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τὲ 
στρωφᾶται, βράδιον δὲ Πανελλήνεσσι φαείνει. 
καὶ τότε δὴ περαοὶ καὶ νήκεροι ὑληκοῦται 
λυγρὸν μυλιόωντες ἀνὰ δρία βησσήεντα 
φεύγουσιν" καὶ πᾶσιν ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο μέμηλεν, 
οὲ ὀκέπα μαιόμενοι πυκινοὺς κευϑμῶνας ἔχουσι 
καὶ γλάφυ πετρῆεν᾽" τότε δὴ τρίποδι βροτῷ ἴσοι, 
οὗτ᾽ ἐπὶ νῶτα ἔαγε, κάρη δ᾽ εἰς οὖδας ὁρᾶται; 
τῷ ἴκελοι φοιτῶσιν ἀλευόμενοι νίφα λευκήν. 
καὶ τότε ἔσσασϑαι ἔρυμα χροός, ὥς δε κελεύω, 
χλαῖνάν τε μαλακὴν καὶ τερμιόεντα χιτῶνα" 

. στήμονι δ᾽ ἐν παύρῳ πολλὴν κρόκα μηρύσασϑαι" 
τὴν περιέσσασϑαι, ἵνα τοι τρίχες ἀτρεμέωσι, 
μηδ᾽ ὀρθαὶ φρίσσωσιν ἀειρόμεναι κατὰ σῶμα. 
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“ 

530 

ὅ20. Βορέαο αἷϊ. 22, ἐντόσϑι αἰϊ!, ἔντοσϑε οοὐά. μεέμενει αἰ}. 
μίμνῃ οοπήεοξ, ὅ25, χρησαμένη 1, νηχίη ᾿ὶ. ἔνδοϑι ᾿, 527. καὶ 
ἐν ἤϑεσι αἷϊ!. οἴκῳ καὶ ἤϑεσι οοἀά. δ82. δρύα αι, ὁρυία 1. 
5806. νῶτ᾽ τ. δρᾶτε αἱ. 

Υ̓ 
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ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδιλα βοὸς ἶφι κταμένοιο 
ἄρμενα δήσασϑαι πίλοις ἔνετοσϑε χυκάσσας. 
πρωτογόνων δ᾽ ἐρίφων, ὁπόταν κρύος ὥριον ἔλϑῃ, ὅ45 
δέρματα συῤῥάπτειν νεύρῳ βοός, ὄφρ᾽ ἐπὶ νώτῳ 
ὑετοῦ ἀμφιβάλῃ ἀλέην- κεφαλῆφι δ᾽ ὕπερϑεν 
πῖλον ἔχειν ἀσχητόν, ἵν᾽ οὔατα μὴ καταδεύῃ" 
ψυχρὴ γάρ τ᾽ ἠὼς πέλεται Βορέαο πεσόντος" 
ἠῷος δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 550 
ἀὴρ πυροφόρος τέταται μακάρων ἐπὶ ἔργοις" 
ὅςτε ἀρυσσάμενος ποταμῶν ἄπο ἀεναόντων, 
ὑψοῦ ὑπὲρ γαίης ἀρϑεὶς ἀνέμοιο ϑυέλλῃ 
ἄλλοτε μέν ϑ᾽ ὕει ποτὶ ἕσπερον, ἄλλοτ᾽ ἄησι 
πυχνὰ Θρηικίου Βορέου νέφεα κλονέοντος. δδῦ 
τὸν φϑάμενος ἔργον τελέσας οἴχόνδε νέεσθαι, 

μήποτέ σ᾽ οὐρανόϑεν ὅχοτόεν νέφος ἀμφικαλύψῃ 
χρῶτά τε μυδαλέον ϑείῃ κατά ϑ᾽ εἴματα δεύσῃ. 
ἀλλ᾽ ὑπαλεύασϑαι" μεὶς γὰρ χαλεπώτατος οὗτος 

χειμέριος, χαλεπὸς προβάτοις, χαλεπὸς δ᾽ ἀνθρώποις. ὅθ0 
τῆμος ϑώμισυ βουσίν, ἐπ᾿ ἀνέρι δὲ πλέον εἴη 
ἁρμαλιῆς" μακραὶ γὰρ ἐπίῤῥοθοι εὐφρόναι εἰσί. 
ταῦτα φυλασσόμενος τετελεσμένον εἰς ἐνιαυτὸν 
ἰσοῦσϑαι νύκτας τε καὶ ἤματα, εἰςόκεν αὖτις 
γῆ πάντων μήτηρ καρπὸν σύμμικτον ἐνείκῃ. δθὅ 

Εὐτ᾽ ἂν δ᾽ ἑξήκοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο 
χειμέρι᾽ ἐκτελέσῃ Ζεὺς ἤματα, δή ῥα τότ᾽ ἀστὴρ 

ὅ44, ἔντοσϑεν πυκάσας αἷϊ!, ἔντοσϑε πυκάσσας οοὐὰᾷ, ἢ 54. προ- 
τογόνων ἰϊ, πρωτογόνον ἱ, ἔλϑοι αἷϊ!, ἔλϑῃ οοὐά. ὅ52. ἀρυσά- 
μενος αἰϊξ, ἀρυσσάμενος οοἂ, ἢ αἱὲν ναόντων «αἰϊ!. ἀεναόντων νγ. 

ἀἀ4. οοηΐθοῖ, δδθ. ἔργα αἰϊξ. ἔργον οοἀά, 561. ἐπὶ δ᾽ ἀνέρι τὸ 
πλέον αἰϊ!, ἐπ᾽ ἀνέρι δὲ πλέον οοἀά, ὅθά. αὖϑις αἱ. 
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᾿ἀρκτοῦρος προλιπὼν ἱερὸν δόον ἸΩχεανοῖο 
πρῶτον παμφαίνων ἐπιτέλλεται ἀκροκχνέφαιος. 

τὸν δὲ μέτ᾽ ὀρθρογόη Πανδιονὶς ὦρτο χελιδὼν 
ἐς φάος ἀνϑρώποις ἔαρος νέον ἱόταμένοι. 

τὴν φϑάμενος οἵνας περιταμνέμεν- ὡς γὰρ ἄμεινον. ᾿ 
ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἂν φερέοικος ἀπὸ χϑονὸς ἂμ φυτὰ βαίνῃ 
᾿Πληιάδας φεύγων, τότε δὴ σκάφος οὐκέτι οἰνέων᾽ 
ἀλλ᾽ ἅρπας τε χαρασσέμεναι καὶ δμῶας ἐγείρειν. 
φεύγειν δὲ σκιεροὺς ϑώκχους καὶ ἐπ᾿ ἠῶ κοῖτον 
ὥρῃ ἐν ἀμήτου ὅτε τ᾽ ἠέλιος χρόα κάρφει. 
τημοῦτος σπεύδειν καὶ οἴχαδε καρπὸν ἀγείρειν 
ὄρϑρου ἀνιστάμενος. ἵνα τοι βίος ἄρκιος εἴη. 
ἠὼς γάρ τ᾽ ἔργοιο τρίτην ἀπομείρεται αἶσαν. 

τ Ψῃ ἠώς τοι προφέρει μὲν ὁδοῦ. προφέρει δὲ καὶ ἔργου 
ἠώς, ἥτε φανεῖσα πολέας ἐπέβησε κελεύϑου 
ἀνϑρώπους. πολλοῖσι δ᾽ ἐπὶ ξυγὰ βουσὶ τίϑησιν. 

Ἦμος δὲ σκόλυμός τ᾽ ἀνϑεὶ καὶ ἠχέτα τέττιξ 
δενδρέῳ ἐφεζόμενος λιγυρὴν καταχεύετ᾽ ἀοιδὴν 
πυχνὸν ὑπὸ πτερύγων ϑέρεος χαματώδεος ὥρῃ. 
τῆμος πιόταταί τ᾽ αἷγες καὶ οἶνος ἄριστος, 

μαχλόταται δὲ γυναῖκες, ἀφαυρότατοι δέ τε ἄνδρες 
εἰσίν, ἐπεὶ κεφαλὴν καὶ γούνατα Σείριος ἄξει, 
αὐαλέος δέ τε χρὼς ὑπὸ καύματος. ἀλλὰ τότ᾽ ἤδη 

εἴῃ πετραίη τε σκιὴ καὶ βίβλινος οἷνος 
μᾶξά τ᾽ ἀμολγαίη γάλα τ᾽ αἰγῶν σβεννυμενάων 
καὶ βοὸς ὑλοφάγοιο κρέας μήπω τετοκυίης 

270 

ῶι -ι -Σ. 

50 

δῦ 

570. ὀρϑογόη ἰϊ. ὅ78. ἂν φυτὰ αἱ. ἂμ φυτὰ ἴϊ. δῖ5. χαρασ- 
σάμενοι ἴϊ. 577. κάρφῃ αἰϊ!. κάρφει οοὐά, 78, ἀγείραν κι. 
ὅδ2, ἀπέβησει. ὕδ8, πολλοῖς ἰϊ. δ87. ποιόταται ᾿. ὅ88, δέ 

τοι 'ϊ. ὅ90. ᾿αὐαλέως τ. 
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πρωτογόνων τ᾽ ἐρίφων ἐπὶ δ᾽ αἴϑοπα πινέμεν οἶνον 
ἐν σκιῇ ἑξόμενον, κεκορημένον ἦτορ ἐδωδῆς, 59ῦ 

ἀντίον ἀχραέος Ζεφύρου τρέψαντα πρόφςωπον 
κρήνης τ᾿ ἀενάου καὶ ἀποῤῥύτου, ἥτ᾽ ἀϑόλωτος. 
τρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέτρατον ἱέμεν οἴνου. 

δμωσὶ δ᾽ ἐποτρύνειν Δημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν 
δινέμεν, εὖτ᾽ ἂν πρῶτα φανῇ σϑένος ᾿Ωρίωνος, θ00 

χώρῳ ἐν εὐαεῖ καὶ ἐυτροχάλῳ ἐν ἀλωῇ. 
μέτρῳ δ᾽ εὖ κομίσασϑαι ἐν ἄγγεσιν- αὐτὰρ ἐπὴν δὴ 
πάντα βίον κατάϑηαι ἐπάρμενον ἔνδοϑεν οἴχου, 
ϑῆτά τ᾽ ἄοικον ποιεῖσθαι καὶ ἄτεκνον ἔριϑον 
δίζεσθαι κέλομαι" χαλεπὴ δ᾽ ὑπόπορτις ἔριϑος᾽ θ05 

καὶ κύνα καρχαρόδοντα χομεῖν “ μὴ φείδεο σίτου, 
μή ποτέ σ᾽ ἡμερόκοιτος ἀνὴρ ἀπὸ χρήμαϑ᾽ ἕληται. 
χόρτον δ᾽ ἐρκομίσαι καὶ συρφετόν, ὄφρα τοι εἴη 
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισιν ἐπηετανόν. αὐτὰρ ἔπειτα 
δμῶας ἀναψῦξαι φίλα γούνατα καὶ βόε χῦσαι. 010 

ο΄ Εὔτ᾽ ἂν δ᾽ ̓ Ωρίων καὶ Σείριος ἐς μέσον ἔλϑῃ 

οὐρανόν, ᾿ἀρχτοῦρον δ᾽ ἐρίδη δοδοδάχτυλος Ἠώς, 
ὦ Πέρση, τότε πάντας ἀπόδρεπε οἴκαδε βότρυς. 
δεῖξαι δ᾽ ἠελίῳ δέκα τ᾿ ἥματα καὶ δέκα νύχτας 
πέντε δὲ συσκιάσαι, ἕχτῳ δ᾽ εἰς ἄγγε᾽ ἀφύσδαι 61 
δῶρα Διωνύσου πολυγηϑέος. αὐτὰρ ἐπὴν δὴ 
Πληιάδες ὃ “Υάδες τε τό τε σϑένος 'Ωρίωνος 

ὅθ4͵ προτογόνων ἱ, 596. εὐκρὰέος ἀνέμου αἰϊ. 597. ἀεννάου 1". 
598, τέταρτον αἰϊ!. τέτρατον οοἀ. Ὁ οἶνος ἰϊ, 599. ἐποτρύειν 1. 
6000. πρῶτον ἰϊ. 608, κατάϑηε!ϊ. 604. ϑῆτ᾽ ἄοικον αἰϊ!, ϑῆτά 
τ᾽ ἄοικον οοὐά, 607. ἕμηται ἰϊ. ΘΌ8, χόρτον τ᾽ τ. συφερτόν ἃ. 
ὄφρα εἴη ἰ, 611. ἔλϑοι. Θ12. ἐσίδοι ἰϊ, 614. ἡλίῳ ἰϊ. δέκα 

ἤματα αἷϊ. 616. διονύσου ἴ{!. 
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δύνωσιν, τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἀρότου μεμνημένορ εἶναι, 
ὡραίου’ πλειὼν δὲ κατὰ χϑονὸς ἄρμενος εἴη. 

Εἰ δέ δε ναυτιλίης δυςπεμφέλου ἵμερος αἵρε 620 

εὖτ᾽ ἂν Πληιάδες σϑένορ ὄβριμον ἸΩρίωνος 
φεύγουσαι πίπτωδιν ἐρ ἠεροειϑέα πόντον, 
δὴ τότε παντοίων ἀνέμων ϑύρυσιν ἀῆται" 
καὶ τότε μηκέτι νῆας ἔχειν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, 
γῆν δ᾽ ἐργάξεσϑαι μεμνημένος, ὡς σε κελεύω, θ3ῦ 
νῆα δ᾽ ἐπ᾿ ἠπείρου ἐρύσαι πυχάσαι τε λίϑοισι 
πάντοϑεν. ὄφρ᾽ ἴσχωσ᾽ ἀνέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων, - 
χείμαρον ἐξερύδας, ἵνα μὴ πύϑῃ Διὸς ὄμβρος. 
ὅπλα δ᾽ ἐπάρμενα πάντα τεῷ- ἐνικάτϑεο οἴκῳ 
εὐκόσμως στολίσαφ νηὸς πτερὰ ποντοπόροιο’ 680 
πηδάλιον δ᾽ εὐεργὲς ὑπὲρ καπνοῦ κρεμάσασθαι. 
αὐτὸς δ᾽ ὡραῖον μίμνειν πλόον εἰρόκεν ἔλθῃ" 
καὶ τότε νῆα ϑοὴν ἅλαδ᾽ ἑλκέμεν, ἐν δέ τε φόρτον 
ἄρμενον ἐντύνασϑαι, ἵν᾿ οἴκαδε κέρδὸς ἄρηαι, 

ὥςπερ ἐμόρ τε πατὴρ καὶ σόρ. “μέγα νήπιε Πίρδηί 685 
πλωίξεσκ᾽ ἐν νηυσὶ βίου χεχρημένος ἐσθλοῦ᾽ - 
ὅς ποτε καὶ τῇδ᾽ ἦλθε πολὺν διὰ πόντον ἀνύσσας, 
Κύμην Αἰολίδα προλιπών, ἐν νηὶ μελαίϑῃ" 
οὐκ ἄφενος φεύγων οὐδὲ πλοῦτόν τε καὶ ὄλβον, 
ἀλλὰ κακὴν πενίην, τὴν Ζεὺς ἄνδρεσσι δίδωσι. 08) 
νάσσατο δ᾽ ἄγχ᾽ ΕἙλικῶνος ὀιξυρῇ ἐνὶ κώμῃ, 
Ἴἄσκρῃ, χεῖμα κακῇ, ϑέρει ἀργαλέῃ, οὐδέ ποτ᾽ ἐσϑλῇ. 

618, ἀρότρου αἱ, 620, ηαυτιλίης ἐ. αἱρῇ αἶϊε, αἱρεῖ οοἀὰ. 
621. ὄμβριμον λἱ, 6322, πίπτουσιν '. 624, Ζπὶ ᾿, 627. ἀόν- 
των ἱ, Θ29. ἐγκάτϑεο ἢ. 681, πιδάλιον ᾿Ξ. 686, πλωίζεσκε 
γηυσὶ αἴϊ!, πλωίζεσκ᾽ ἐν νηυσὶ οοδᾶ. Θ 4], γέσσατο ], Θά; ϑέρει 
δ᾽ ἀργαλέῃ αἴϊ!. ϑέρει ἀργαλέῃ οοἀὰ, 
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Τύνη δ᾽, ὦ Πέρση. ἔργων μεμνημένορ εἶναι 
ὡραίων πάντων, περὶ ναυτιλίης δὲ μάλιστα. 
γῇ ὀλίγην αἰνεῖν, μεγάλῃ δ᾽ ἐνὶ φορτία ϑέσϑαι. θ48 
μείξων μὲν φόρτος, μεῖζον δ᾽ ἐπὶ κέρϑεϊ κέρδος 
ἔσσεται, εἴ κ᾿ ἄνεμο γε καχὰς ἀπέχωσιν ἀήταρ. 

. εἰ δ᾽ ἂν ἐπ᾿ ἐμπορίην τρέψας ἀεσίφρονα ϑυμὸν 
βούληαι χρέα τε προφυγεῖν καὶ ἀτερπέᾳ λιμόν, 
δείξω δή τοι μέτρα πολυφλοίσβοιο  ϑαλάσσης θ60 
οὔτε τι ναυτιλίης σεσοφισμένος οὔτε τι νηῶν. 
οὐ γὰρ πώποτε ψηί γ᾽ ἐπέπλων εὐρέα πόντον, 
εἰ μὴ ἐς Εὔβοιαν ἐξ Αὐλίδος, ἡ ποτ᾽ ᾿ἀχαιοὶ 
μείναντες χειμῶνα πολὺν σὺν λαὸν ἄγειραν 
Ἑλλάδος ἐξ ἱερῆς Τροίην ἐς καλλιγύναικα, θ5ῦ 
ἔνϑα δ᾽ ἐγὼν ἐπ᾿ ἄέϑλα ϑαΐφρονος ̓ μφιδάμαντος 
Χαλκίδα τ᾿ εἰρεπέρησα' τὰ δὲ προπεφραδμένα πολλὰ 
ἀϑλ᾽ ἔϑεσαν παῖδες μεγαλήτορες" ἔνϑα μέ φημι 
ὕμνῳ νικήσαντα φέρειν τρίποδ᾽ ὠτώεντα. 
τὸν μὲν ἐγὼ Μούσῃσ᾽ Ἑλικωνιάδεσσ᾽ ἀνέϑηχα, 060 
ἔνϑα μὲ τὸ πρῶτον λιγυρῆς ἐπέβησαν ἀοιδῆς. 
τόσσον τοι νηῶν γε πεπείραμῳ πολυγόμφων- 
ἀλλὰ καὶ ὥς ἐρέω Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο᾽ 
Μοῦσαι γάρ μ᾽ ἐδίδαξαν ἀϑέσφατον ὕμνον ἀείδειν. 

Ἤματα πεντήχοντα μετὰ τροπὰς ἠελίοιο, θθᾶ 
ἐς τέλος ἐλϑόντος ϑέρεος, χαματώδεος ὥρης; β 
ὡραῖος πέλεται ϑνητοῖρ πλόος" οὔτε κε νῆα 

. 644, ναυτηλίης τ, θ45, φυρτία ἱ. 647. ἀνεμοίο γε ἰϊ. θ48., εὖτ᾽ 
ἂν αἰϊ!, εἰ δ᾽ ἂν οοπΐοοῖ, 649, )βούληαι δὲ χρέα αἱ, βούλεαι δὲ 
χρέα ἵϊ, βούληαι χρέα οοπήθοϊ. λεμὸν ἀτερπῆ αἷϊ!, ἀτερπέα λιμόν 
ὁρἀά. θ50, δέ τοι αἰΐξ, δή τοι οοὰ, ἢ 653. εἰς αἰϊ!. ἐς οοἠά. 
660. “Ἑλικωνιάδεσ᾽ τ. 661]. ἐπέγησαν Ἱ. 
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καυάξαις οὔτ᾽ ἄνδρας ἀποφϑίσειε ϑάλασσα. 

εἰ δὴ μὴ πρόφρων γε Ποσειδάων ἐνοσίχϑων 

ἢ Ζεὺς ἀϑανάτων βασιλεὺς ἐθέλῃσιν ὀλέδσαι. 670 

ἐν τοῖς γὰρ τέλος ἐστὶν ὁμῶς ἀγαϑῶν τε κακῶν τε. 

τῆμος δ᾽ εὐχρινέες τ᾽ αὖραι καὶ πόντος ἀπήμων' 

εὔκηλος τότε νῆα ϑοὴν ἀνέμοισι πιϑήσας 
ἑλκέμεν ἐς πόντον φόρτον τ᾽ εὖ πάντα τίϑεσθαι, 

σπεύδειν δ᾽ ὅττι τάχιστα πάλιν οἶκόνδε νέεδϑαι: - ΟΟ75 

μηδὲ μένειν οἶνόν τε νέον καὶ ὀπωρινὸν ὄμβρον 

καὶ χειμῶν᾽ ἐπιόντα Νότοιό τε δεινὰς ἀήτας, 

ὅςτ᾽ ὦρινε ϑάλασσαν ὁμαρτήσας Διὸς ὄμβρῳ 
πολλῷ, ὀπωρινῷ., χαλεπὸν δέ τε πόντον ἔθηκεν. 
ἄλλος δ᾽ εἰαρινὸς πέλεται πλόος ἀνθρώποισιν. θ80 

ἦμος δὴ τὸ πρῶτον ὅσον τ᾽ ἐπιβᾶσα κορώνη 
ἴχνος ἐποίησεν, τόσσον πέταλ᾽ ἀνδρὶ φανείῃ 
ἐν χράδῃ ἀκροτάτῃ. τότε δ᾽ ἄμβατός ἐστι ϑάλασδα. 
εἰαρινὸς δ᾽ οὗτος πέλεται πλόος. οὔ μιν ἔγωγε 
αἴνημ᾽ - οὐ γὰρ ἐμῷ ϑυμῷ κεχαρισμένος ἐστίν θ8ὅ 
ἁρπακτός" χαλεπῶς κε φύγοις κακόν" ἀλλά νυ καὶ τὰ 
ἄνϑρωποι ῥέξουσιν ἀϊδρείῃσι νόοιο" 
χρήματα γὰρ ψυχὴ πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσι. 
δεινὸν δ᾽ ἐστὶ ϑανεῖν μετὰ κύμασιν" ἀλλά σ᾽ ἄνωγα 
φράξεσϑαι τάδε πάντα μετὰ φρεσίν, ὡς ἀγορεύω. 690 
μηδ᾽ ἐνὶ νηυσὶν ἅπαντα βίαν κοίλῃσι τίϑεσθαι" 

ἀλλὰ πλέω λείπειν, τὰ δὲ μείονα φορτίξεσϑαι. 
δεινὸν γὰρ πόντου μετὰ κύμασι πήματι κῦρσαι.. 

ϑῳ 3 δεινὸν δ᾽ εἴ κ᾿ ἐφ᾽ ἅμαξαν ὑπέρβιον ἄχϑος ἀείρας 

669. εἰ μὴ δὴ αἴϊ!. εἰ δὴ μὴ οοὐὰά, 674. εἷς ἰΐ, δ᾽ εὖ αἰϊι, τ᾽ εὖ 
οοὰ, 677. ἐπεόντα ἰϊ. 686. καίτοι 1. 690, ὥς σ᾽ ἀγορεύω αἰϊ!. 

ὡς ἀγορεύω οοἠά. 



ἘΡΓΑ͂ ΚΑΙ ἩΜΕΡ ΑΙ. 19 

ἄξονα καυάξαις, τὰ δὲ φορτί᾽ ἀμαυρωθείη. 695 
μέτρα φυλάσσεσθαι" καιρὸς δ᾽ ἐπὶ πᾶσιν ἄριστος. , 

ραῖος δὲ γυναῖχα τεὸν ποτὶ οἶχον ἄγεσθαε, 
μήτε τριηκόντων ἐτέων μάλα πόλλ᾽ ἀπολείπων 
μήτ᾽ ἐπιϑεὶς μάλα πολλά" γάμος δέ τοι ὥριος οὗτος. 
ἡ δὲ γυνὴ τέτορ᾽ ἡβώοι.͵ πέμπτῳ δὲ γαμοῖτο. 100 
παρϑενιχὴν δὲ γαμεῖν, ἵνα ἤϑεα κεδνὰ διδάξῃς. 
τὴν δὲ μάλιστα γαμεῖν ἥτις σέϑεν ἐγγύθι ναίει, 
πάντα μάλ᾽ ἀμφὶς ἰδὼν μὴ γείτοσε χάρματα γήμῃς. 
οὐ μὲν γάρ τι γυναικὸς ἀνὴρ ληίζετ᾽ ἄμεινον 
τῆς ἀγαθῆς. τῆς δ᾽ αὖτε κακῆς οὐ ῥίγιον ἄλλο, 705 
δειπνολόχης ἥτ᾽ ἄνδρα καὶ ἴφϑιμόν περ ἐόντα 
εὔει ἄτερ δαλοῦ καὶ ὠμῷ γήραϊ δῶχεν. 

Εὖ δ᾽ ὄπιν ἀϑανάτων μακάρων πεφυλαγμένος εἶφαι. 
μηδὲ κασιγνήτῳ ἶσον ποιεῖσθαι ἑταῖρον" 
εἰ δέ χε ποιήσῃς. μή μιν πρότερος κακὸν ἔρξῃσ. 10 
μηδὲ ψεύδεσϑαι γλώσδης χάριν" εἰ δὲ σέ γ᾽ ἄρχῃ 
ἤ τι ἔπος εἰπὼν ἀποϑύμιον ἠὲ καὶ ἔρξας; 

δὶς τόσα τίνυσϑαι μεμνημένος “ εἰ δέ πεν αὕτις 

ἡγῆτ᾽ ἐς φιλότητα, δίχην δ᾽ ἐθέλῃσι παρασχεῦν, 
δέξασθαι" δειλός τοε ἀνὴρ φίλον ἄλλοτε ἄλλον 71ῦ 

ποιεῖται. σὲ δὲ μή τε νόον πατελεγχέτω εἶδος. 
μηδὲ πολύξεινον μηδ᾽ ἄξεινον καλέεσθαι, 
μηδὲ κακῶν ἕταρον μηδ᾽ ἐσθλῶν νεικεστῆρα. 

697. ἐπὶ οἶκον ἰϊ. 698. τριήκοντα ἰϊ. 700. ἡβώη αι. 70]. ὥς 
κ᾿ αἷϊ!. ἵνα Ατίβίοι. διλάξης 1. 708, γείτωσι 1. 704, γάρ τοι 
αἰϊξ, γάρ τι οοἀά, 707. δόχενι. 710. μή μὴν ἔ. πρότερον ἕϊ, 
111. εἰ δέ χεν αἱ. εἰ δέ κε γ᾽ ἰϊ. εἰ δὲ σέ γ᾽ οοὐά, 712. ἢ τοε 
ἔπος γ᾽ εἰπὼν ᾿Ξ. 1718, τόσσα ἰ. τίννυσϑαι αἷϊ!. τένυσϑαιε ἐοὴ- 
ἰεοῖ. αὖϑις αἰϊξ. αὖτις οοπίοοί. 714. ἡγεῖτ᾽ ἔἰ, ΤΕῦν δειλός 
τι ἃ, δειλός τις ἰ. 718. ἑτάρων ἴὶ. μήεδ᾽ 1. 

δ᾿ 
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μηδέ ποτ᾽ οὐλομένην πενίην ϑυμοφϑόρον ἀνδρὶ 
τέτλαϑ᾽ ὀνειδίξειν μακάρων δόσιν αἰὲν ἐόντων" 
γλώδοης τοι ϑησαυρὸς ἐν ἀνθρώποισιν ἄριστος 
φειδωλῆς . πλείστη δὲ χάρις κατὰ μέτρον ἰούσης" 
εἰ δὲ κακὸν εἴπῃς, τάχα κ᾽ αὐτὸς μεῖξον ἀκούσαις. 

μηδὲ πολυξείνου δαιτὸς δυςπέμφελος εἶναι 
ἐκ κοινοῦ" πλείστη δὲ χάρις δαπάνη τ᾽ ὀλιγίστη. 
μηδέ ποτ᾽ ἐξ ἠοῦς Διὶ λείβειν αἴϑοπα οἷνον 
χερσὶν ἀνίπτοισιν μηδ᾽ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν. 
οὐ γὰρ τοίγε κλύουσιν, ἀποπτύουσι δέ τ᾽ ἀράς. 
μηδ᾽ ἀντ᾽ ἠελίου τετραμμένος ὀρϑὸς ὀμιχεῖν" 
αὐτὰρ ἐπεί κε δύῃ, μεμνημένος εἰς ἀνιόντα 
μήτ᾽ ἐν ὁδῷ μήτ᾽ ἐχτὸς ὁδοῦ προβάδην οὐρήσῃς, 
μηδ᾽ ἀπογυμνωϑῇς μακάρων τοι νύκτες ἔασιν" 
ἑζόμενος δ᾽ ὅγε ϑεῖος ἀνὴρ πεπνυμένα εἰδώρ, 
ἢ ὅγε πρὸς τοῖχον πελάσας εὐερκέος αὐλῆς. 
μηδ᾽ αἰδοῖα γονῇ πεπαλαγμένος ἔνδοϑεν οἴχον 
ἑστίῃ ἐμπελαδὸν παραφαινέμεν, ἀλλ᾽ ἀλέασϑαι. 
μηδ᾽ ἀπὸ δυςφήμοιο τάφου ἀπονοστήσαντα 
δπερμαίνειν γενεήν, ἀλλ᾽ ἀϑανάτων ἀπὸ δαιτός. 
μηδέ ποτ᾽ ἀενάων ποταμῶν καλλίῤῥοον ὕδωρ 
ποσσὶ περᾶν, πρίν γ᾽ εὔξῃ ἰδὼν ἐς καλὰ ῥέεϑρα, 
χεῖρας νιψάμενος πολυηράτῳ ὕδατι λευκῷ. 
ὃς ποταμὸν διαβῇ, κακότητι δὲ χεῖρας ἄνιπτος, 
τῷ δὲ ϑεοὶ νεμεσῶσι καὶ ἄλγεα δῶκαν ὀπίσσω. 

7120 

780 

Ἴ35 

740 

7922, εἴποις αἰϊι, εἴπῃς οοὐά, αὐτὸν ῖ, 727. ἀνίπτοις αἴϊ!. ἀνί- 

πτοισιν οοὐά. 729. ἠελίοιο αἷϊ!, ἠελίου οοάά. 780. εἐπήν τ. ἔς 
τ᾽ αἷϊ!. εἰς οοη͵οοῖ, ἀνιόντος ἴ. 782. ἔασσιν ἰϊϊ. ΙπίοΓ ν. 788 οἱ 

189 -ἰπἰογοβὲ ν, (760) μηδ᾽ ἐπὶ κρηνάων οὐρεῖν, μάλα δ᾽ ἐξα- 
᾿ λέασϑαε ἰπ οἀά, ἐϊ, 739. ἀεννάων ἰϊ. 
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μηδ᾽ ἀπὸ πεντόζοιο ϑεῶν ἐνὶ δαιτὶ ϑαλείῃ 
αὖον ἀπὸ χλωροῦ τάμνειν αἴϑωνι σιδήρῳ. 745 
μηδέ ποτ᾽ οἰνοχόην τυθέμεν κρητῆρος ὕπερϑεν 
πινόντων" ὀλοὴ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ μοῖρα τέτυκται. 
μηδὲ δόμον ποιῶν ἀνεπίξεστον καταλείπειν, 
μή τοι ἐφεξομένη κρώξῃ λακέρυξα κορώνη. 
μηδ᾽ ἀπὸ χυτροπόδων ἀνεπιῤῥέχτων ἀνελόντα 750 
ἔσϑειν μηδὲ λόεσϑαι" ἐπεὶ καὶ τοῖς ἕνι ποινή. 
μηδ᾽ ἐπ᾿ ἀκινήτοισι καϑίξειν, οὐ γὰρ ἄμεινον, 
παῖδα δυωδεκαταῖον" ὅτ᾽ ἀνέρ᾽ ἀνήνορα ποιεῖ" 
μηδὲ δυωδεχκάμηνον" ἴσον καὶ τοῦτο τέτυκται. 
μηδὲ γυναικείῳ λουτρῷ χρόα φαιδρύνεσθαι 155 
ἀνέρα" λευγαλέη γὰρ ἐπὶ χρόνον ἔστ᾽ ἐπὶ καὶ τῷ 
ποινή. μηδ᾽ ἱεροῖσιν ἐπ᾿ αἰϑομένοισι κυρήσας 
μωμεύειν ἀΐδηλα" ϑεός τοι καὶ τὰ νεμεσσᾷ. 
μηδέ ποτ᾽ ἐν προχοῇ ποταμῶν ἅλαδε προρεόντων, 

μηδ᾽ ἐπὶ κρηνάων οὐρεῖν, μάλα δ᾽ ἐξαλέασϑαι" 160 
μηδ᾽ ἐναποψύχειν " τὸ γὰρ οὔτοι λώιόν ἐστιν. ὁ 
ὧδ᾽ ἔρδειν" δεινὴν δὲ βροτῶν ὑπαλεύεο φήμην. 

- φήμη γάρ τε κακὴ πέλεται κούφη μὲν ἀεῖραι 
ῥεῖα μάλ᾽, ἀργαλέη δὲ φέρειν, χαλεπὴ δ᾽ ἀποϑέσϑαι. 
φήμη δ᾽ οὔτις πάμπαν ἀπόλλυται, ἥντινα πολλοὶ 760 
λαοὶ φημίξωσι" ϑεός νύ τίς ἐστι καὶ αὐτή. 

,. Ἤματα δ᾽ ἐκ ΖΔιόϑεν πεφυλαγμένος εὖ κατὰ μοῖραν 
πεφραδέμεν δμώεσσι τριηκάδα μηνὸς ἀρίστην 
ἔργα τ᾽ ἐποπτεύειν ἠδ᾽ ἁρμαλιὴν δατέασϑαι, 

744, ἐν τ. 746, κρατῆρος ὕπερϑει, 749, μή τοι αἰϊ. λακέρυξα 1. 
158. δυωδεταῖον ῖ, Τῦϑ, κωμεύειν ἴ, ϑεὸς νύ τοι καὶ {{|. 
161. τοῦτο γὰρ τ. 1762. ὑπαλεύαο ἰϊ. 766. φημίζουσι αἰϊ. φη- 
μίξουσι τ. φημίξωσι οοἄ. Ὁ νύ τοι ἐστὶ ἴἱ. 

ἍΝ, 

Ξ τς 
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εὖτ᾽ ἂν δή μιν ἀληϑείην κρίνοντερ ἄγωσιν. 110 

αἴδε γὰρ ἡμέραι εἰσὶ Διὸς πάρα μητιόεντορ. 

πρῶτον ἕνῃ τετράς τε καὶ ἑβδόμη. ἱερὸν ἥμαρ᾽ 

τῇ γὰρ ̓ 4πόλλωνα χρυσάυρα γείνατο Δητώ" 

ὀγδοάτη τ᾽ ἐνάτη τε δύω γε μὲν ἤματα μηνὸς 

ἔξοχ᾽ ἀεξομένοιο βροτήσια ἔργα πένεσϑαι. 71 

ἑνδεκάτη τε δυωδεκάτη τ΄ ἄμφω γε μὲν ἐσϑλαί, 

ἡ μὲν ὄϊς πείκειν, ἡ δ᾽ εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσϑαι" 

ἡ δὲ δυωδεχάτῃ τῆς ἑνδεκάτης μέγ᾽ ἀμείνων. 

τῇ γάρ τοι νεῖ νήματ' ἀερσιπότητος ἀράχνης 
ἤματος ἐκ πλείον, ὅτε τ᾽ ἴδρις σωρὸν ἀμᾶται. 780 
τῇ δ᾽ ἱστὸν στήδαιτο γυνὴ προβάλοιτό τε ἔργον." 

. μηνὸς δ᾽ ἰσταμένου τριρκαιδεχάτην ἀλέασθαι 
σπέρματος ἄρξασϑαι" φυτὰ δ᾽ ἐνθρέψασϑαι ἀρίστη. 

ἔχτη δ᾽ ἡ μέσση μάλ᾽ ἀσύμφορός ἐστι φυτοῖσιν, 
ἀνδρογόνος δ᾽ ἀγαϑή" κούρῃ δ᾽ οὐ σύμφορός ἐστιν 8ῦ 
οὔτε γενέσϑαι πρῶτ᾽ οὔτ᾽ ἂρ γάμου ἀντιβολῆσαι. 

οὐδὲ μὲν ἡ πρώτῃ ἕχτη κούρῃσι γενέσθαι 
ἄρμενος, ἄλλ᾽ ἐρίφους τάμνειν χαὶ πώεα μήλων 

σηκόν τ᾽ ἀμφιβαλεῖν ποιμνήιον ἤπιον ἦμαρ" 
ἐσϑλὴ δ᾽ ἀνδρογόνορ" φιλέει δέ τε κέρτομα βάζειν 790 ΄ 

, ψεύδεα ϑ᾽ αἱμυλίους τε λόγους κρυφίους τ᾽ ὀαρισμούς. 

μηνὸς δ᾽ ὀγδοάτῃ κάπρον καὶ βοῦν ἐρίμυχον 

ταμνέμεν. οὐρῆας δὲ δυωδεκάτῃ ταλαεργούς. 
εἰχάδι δ᾽ ἐν μεγάλῃ. πλέῳ ἤματι, ἵσεορα "Ὁ 

710. ἀληϑείην λαοὶ αἰϊι. δή μιν ἀληϑείην οοηΐθοῖ. νι ωξεν ἵΐ, 
715. ἀεζομένοιο αἱ, Τ16. ἑνδεκάτη δυωδεκάτη τ᾽ ἢ. 188. ἐκ- 
ϑρέψασθωε ̓ϊ. 78, ἀνδρογόνος τ᾽ αἷϊ. 787. κούρῃ τε αἰ. κού- 
θῃσι οοὐά, 789, ἀμιφιβολεῖν 1. 790, φιλέοι δέ κε κέρδεα 1. 
191. ἀορισμοὺς ἰΐ. 
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γείνασϑαι" μάλα γάρ τε νόον πεπυπαδμένος ἐστίν. 19 
 ἐσϑλὴ δ᾽ ἀνδρογόνος δεχάτη, κούρῃ δέ τε τετρὰς 
μέσση. τῇ δέ τε μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 

καὶ κύνα καρχαρόϑοντα καὶ οὐρῆας ταλαεργοὺς. 
πρηΐνειν ἐπὶ χεῖρα τιϑείς. πεφύλαξο δὲ ϑυμῷ 
τετράδ᾽ ἀλεύασϑαι φϑένοντός ϑ᾽ ἱσταμένου τε 800. 
ἄλγεα ϑυμοβορεῖν" μάλα τοι τετελεσμένον ἤμαρ. 

ἐν δὲ τετάρτῃ μηνὸς ἄγεσϑ'᾽᾽ εἰς οἶκον ἄκοιτιν 
οἰωνοὺς κρίνας οἱ ἐπ᾿ ἔργματι τούτῳ ἄφιστοι" 
πέμπτας δ᾽ ἐξαλέασθαι. ἐπεὶ χαλεπαί τε καὶ αἰναί. 

ἐν πέμπτῃ γάρ φασιν ᾿ΒΕρινύας ἀμφιπολεύειν 808 
Ορκον τινυμένας, τὸν Ἔρις τέκε πῆμ᾽ ἐπιόρκοις. 
μέσσῃ δ᾽ ἑβδομάτῃ Δημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν 
εὖ μάλ᾽ ὀπιπτεύοντα ἐῦτροχάλῳ ἐν ἀλωῇ 
βάλλειν. ὑλοτόμον τε ταμεῖν ϑαλαμήϊα δοῦρα 
νήιά τε ξύλα πολλά, τάτ᾽ ἄρμενα νηυσὶ πέλονται. 810 

τετράδι δ᾽ ἄρχεσθαι νῆας πήγνυσϑαι ἀραιάς. 
᾿ εἰνὰς δ᾽ ἡ μέσση ἐπὶ δείελα λώιον ἦμαρ. 

πρωτίστη δ᾽ εἰνὰς παναπήμων ἀνθρώποισιν" 
ἐσϑλὴ μὲν γάρ ὃ᾽ ἥδε φυτευέμεν ἠδὲ γενέσϑαι 
ἀνέρι τ᾽ ἠδὲ γυναικί" καὶ οὔποτε πάγκακον ἦμαρ. 810 
παῦροι δ᾽ αὖτε ἴσασι τριςεινάδα μηνὸς ἀρίστην 
[ἀρξασϑαί τε πίθου καὶ ἐπὶ ζυγὸν αὐχένα ϑεῖναι 
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἵπποις ὠκυπόδεσόσι,] 
ψῆα πολυχλήιδα ϑοὴν εἰς οἴνοπα πόντον 

195. γίνεσϑαι. μέγα γάρ τι. πεπνυμένος ᾿. 802, ἄγεσϑαι δ᾽ ἐς ἃ. 
ἄγεσϑαι δὲ οἶχον ἴϊ. 805. φησιν τ. ριννύας αἷἴϊ!. ᾽Ἐρινύας οοἀ. 
806. τιννυμένας αἷϊ!. τινυμένας οοἀά, 808, ὀπιπτείοντας ἵ. εὐο- 
χάλῳ «. 809. ὑλυτόμον 1. 814, τ᾽ ἠδὲ φυτεύειν αἰϊ, ἤδε φυτευέ- 
μεν τ. 810. αὖτ᾽ αἷϊ!, αὖτε οοἀ, ἢ 819. πόντων 1. 
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εἰρύμεναι" παῦροι δέ τ᾽ ἀληϑέα κικλήσκουσι. 
τετράδι δ᾽ οἶγε πίϑον " περὶ πάντων ἱερὸν ἦμαρ 
μέσση" παῦροι δ᾽ αὖτε μετ᾽ εἰκάδα μηνὸς ἀρίστην Ὁ 
ἠοῦς γινομένης" ἐπὶ δείελα δ᾽ ἐστὶ χερείων. 
αἵδε μὲν ἡμέραι εἰσὶν ἐπιχϑονίοις μέγ᾽ ὄνειαρ. 

αἵ δ᾽ ἄλλαι μετάδουποι, ἀκήριοι, οὔ τι φέρουσαι. 
ἄλλος δ᾽ ἀλλοίην αἰνεῖ, παῦροι δέ τ᾽ ἴσασιν. 
ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη ἄλλοτε μήτηρ᾽ 
τάων εὐδαίμων τε καὶ ὄλβιος ὃς τάδε πάντα 

εἰδὼς ἐργάξηται ἀναίτιος ἀϑανάτοισιν 

ὄρνιϑας κρίνων καὶ ὑπερβασίας ἀλεείνων. 

820 

825 

ς 880 

822. μεσσήην" παῦροι δὲ μετ᾽ τ, 820. ἀκύριοι, οὔ τοι τ. 827. μη- 
τρυιὰ τ. 829, ἀναίτως 1. 

2 ἘῈ θά 



ΩΝ, ἢ νν 
εἰ. ἃ ν  ,ἃ 
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Τ᾽ ἣν μὲν Θεογονίαν ὃ γενναῖος Ἡσίοδος δοκεῖ μοι συνθεῖναι 
πάσης τῆς. περὶ τὸν κόσμον τῶν ϑεῶν προνοίας τὰς ἀρχὰς ἐϑὲε- 
λήσας παραδοῦναι τοῖς μεϑ᾽ ἑαυτὸν κατὰ τὴν πάτριον τῶν “Ἕλτε 
λήνων φήμην ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ϑρυλλουμένων μύϑων τὸ 
σύγγραμμα πᾶν ἐργασάμενος" τὰ δὲ Ἔργα καὶ τὰς “Ημέρας τὸ 

᾿ βίβλιον εἷς οἰκονομίαν καὶ ἀπράγμονα ζωὴν “παρακαλῶν τοὺς ἀν- 
ϑρώπους ἀπὸ τῆς ἀγοραίου καὶ φορτικῆς »δὺχ ἁπλῶς εἰς ἡδονὴν 

ἀποβλέπων τῶν ἐντευξομένων, ἀλλὰ ταύτην μὲν πάρεργον ϑέμε- 
γος» τὴν δὲ ὠφέλειαν τὴν εἰς τὸ ἦϑος προηγούμενον σκοπὸν ποιη- 
σάμενος, ἵνα τὸν ἴδιον βίον κοσμήσαντες, οὕτω καὶ τῆς περὶ τὸ 
ϑεῖον γνώσεως ἐπήβολοι γενώμεϑα. 4]ιὸ καὶ ἀπὸ τούτου προσήκει 
τοῦ συγγράμματος ἄρχεσθαι" τοὺς γὰρ τὸ ἦϑος ἀκοσμήτους τὸν 
κόσμον γνῶναι παντελῶς ἀδύνατον. Ὃ μὲν οὖν σχοπὸς τοῦ βιβλίου 
παιδευτιχός“" τὸ δὲ μέτρον ὥσπερ ἥδυσμά τε τῷ σχοπῷ τούτῳ τῆς 
ἑρμηνείας ἐπιβέβληται, ϑέλγον. τὰς ψυχὰς καὶ κατέχον εἷς τὴν 
πρὸς αὐτὸ φιλίαν. “Ζ΄πὸ καὶ ἀρχαιότροπός ἐστὶν ἣ ἐν αὐτῷ τῆς 
ποιητικῆς ἰδέα" τῶν γὰρ καλλωπισμῶν καὶ τῶν ἐπιϑέτων κόσμων" 
καὶ μεταφορῶν ὡς τὰ πολλὰ κειϑαρεύει" τὸ γὰρ ἁπλοῦν καὶ τὸ, 
αὐτοφυὲς πρέπει τοῖς ἠθικοῖς λόγοις. Καὶ τοῦτο μὲν δῆλον" ὅτι 
δὲ τὸ προοίΐμιεόν τιγες διέγραψαν, ὥσπερ ἄλλοι τε καὶ ᾿ρίσταρχος 
ὀβελέζων τοὺς στέχους, καὶ Πραξιφάνης ὃ τοῦ Θεοφράστου μα- 
ϑητὴς, μηδὲ τοῦτο ἀγνοῶμεν. Οὗτος μέντοι καὶ ἐντυχεῖν φησὶν 
ἀπροοιμιάστω τῷ βιβλίῳ καὶ ἀρχομένῳ χωρὶς τῆς ἐπικλήσεως 
τῶν ἸΠουσῶν ἐντεῦϑεν, Οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην ἐρίδων γένος. Καὶ 
γὰρ τοῦτο πρέπον ἦν, ὡς ἔοικεν, ἀνδρὶ γράφειν ἄνευ σκηνῆς 
ποιητικῆς ἐγχειροῦντε καὶ πρὸ ϑύρων ὄγκον ἐπιδεικνυμένῳ περιτ- 
φόν. ᾿Ἔπάγεται δέ τινας τὸ μὴ ἀπὸ τοῦ ᾿Ελικῶνος καλεῖν, Βοιω- 
τὸν ὄντα, τὰς Πῆούσας, ὥσπερ ἐν τῇ Θεογονίᾳ πεποίηκεν, ἀλλ᾽ 

ἀπὸ τῆς Πιερίας, εἰς τὸ μὴ προσίεσθαι τὸ προοίμεον" τἄχα δ᾽ 
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ἂν εἴη καὶ τοῦτο παιδευτικὸν, εἰς τὸ μὴ πάντα τὰ οἰκεῖα σεμνύ- 
νειν, ἀλλὰ καὶ τὰ παρ᾽ ἄλλοις ὄντα μειζόνως ἀγαϑὰ, προτιμότερα 
τῶν οἰκείων τίϑεσθαι" καὶ γὰρ τὰς ἸΠούσας τετέχϑαι μὲν ἐν τῇ 
Πιερίᾳ φασὶν, ἐν δὲ τῷ “Ἑλικῶνι χορεύειν, τῆς μὲν Πιερίας τὴν 
ὑπὲρ τὸν κόσμον τάξιν δηλούσης, ἀφ᾽ ἧς εἷς τὸν κόσμον προῆλϑε, 
τοῦ δὲ “Ἑλικῶνος τὴν ἐγκόσμιον" ἐν γὰρ τούτῳ χορεύουσιν ταῖς 
σφαίραις ἐννέα οὔσαις ἐπιβεβηκυῖαι. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ ἐν ἄλλοις 
εἴρηται" νῦν δὲ τῶν ἐν τῷ βιβλίῳ λέξεων τὰς δεομένας σαφηνείας 
διερμηνεύσωμεν, καὶ εἴ τι περιττότερόν ἐστιν ἢ κατὰ τοὺς πολ- 
λοὺς τῶν ταῦτα μετιόντων συμπαραλαμβάνοντες 

Μετὰ τὴν ἡρωϊκὴν γενεαλογίαν καὶ τοὺς καταλόγους ἐπεξήτησε 
καινουργῆσαι πάλιν ἑτέραν ὑπόϑεσιν" καὶ δὴ καταχρησϑέντων τῶν εἰς 
πολέμους καὶ μάχας καὶ τῆς γεωργίας διδασκάλων, εἰσφέρει καὶ τῶν 
ἡμερῶν τὴν κράσιν, πρόσωπον ἀναπλάσας καὶ παραλαβὼν τοῦ ἀδελφοῦ 
Πέρσου, εἴτε κατ᾽ ἀλήϑειαν, εἴτε κατὰ τὸ εὐπρόσωπον καὶ ἁρμόξον τῇ . 
ὑποθέσει, ἵνα δύο πρόσωπα, καὶ ἵνα δόξῃ ἐξ ἔριδος τῆς κατὰ τὸν ἀδελ- 
φὸν εἰς τοῦτο ἐληλυϑέναι. Ως δὲ ποιητὴς τὰς Μούσας καλεῖ, ἵνα δόξῃ 
τὸ ποίημα εἶναι Μουσῶν. 

ἸΠΟΥ͂ΣΑΩ͂Ι. ἸΜούσας δὲ ὠνομάσϑαι λέγουσιν ἀπὸ μῶσϑαι 
τοῦ σημαίνοντος τὸ ζητεῖσϑαι" αὗται γὰρ παιδείας παρεκτικαί" 
διὰ τοῦτο ἸΠούσας ὠνόμασαν οἱ πρῶτοι τὰ ὀνόματα ϑέντες. Ὦ 

ἹΠοῦσαι αἵ ἐκ τῆς Πιερίας δρμώμεναι, καὶ ταῖς ὑμετέραις φδαῖς 

καὶ φωναῖς τὰ πάντα δοξάζουσαι, δεῦτε δὴ τὸν 4ἰα προσείπατε 
τὸν ὑμέτερον πατέρα. Πατέρα δὲ τῶν ἸΠουσῶν τὸν Δία εἰρήκασι, 

- καὶ μητέρα τὴν Ἰνημοσύνην, διότι γοητικὸν εἶναι δεῖ, καὶ μνη- 
μονικὸν τὸν παιδευϑησόμενον" ὧν τὸ μὲν μνημονευτικὸν δίδωσιν 
ἡ ΙΗνημοσύνη, τὸ δὲ νοητικὸν ὃ Ζεύς. 

ὦ. ΣΦΕΤΕΡΟΝ. κΚαταπεφρόνηκε τῶν ἀντωνυμιῶν, β γὰρ 
πρόσωπόν ἔστιν" ἔδει δὲ εἰπεῖν ὑμέτερον, ἀλλ᾽ ἀντὶ δευτέρου τρίτῳ 
ἐχρήσατο. 

8. ὍΝ ΤΕ Ζ1Α. Δι᾿ ὃν πάντα καὶ οὐκ αὐτομάτως. Πάντα 
τῷ 4): προσαναπλάττει, παραινῶν αὐτὸν μὴ νομίζειν διὰ βίας 

αὔξειν τὸν πλοῦτον. 

4 ῬΗΤΟΙ͂. Καὶ λογικοὺς καὶ ἀλόγους καὶ Ἕλληνας καὶ Βαρ-᾿ 
βάρους καὶ πλουσίους καὶ μετρίους πάντας ἐκ “ΖΙιὸς λέγει γεγενῆσϑαι. 

ὅ. ῬΕΙΑ͂ ΜῈΝ. Πάντα ὃ Ζεὺς διοικῶν, καὶ τοὺς ἀδυνά- 
τους δυναμοῖ, καὶ τοὺς δυνατοὺς καϑαιρεῖ τῆς δυνάμεως. Ὧν 
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τὸ μὲν δηλοῖ τὸ βριάειν" τὸ δὲ τοὺς βριάοντας χαλέπτειν. Οὐχ 
ἁπλῶς δὲ, ἀλλὰ καὶ διὰ κακίαν καὶ πονηρίαν μηνίει. ᾿4δηλον 
δὲ τὸν τεταπεινωμένον καὶ ἀφανῆ καὶ ἄδοξόν φησιν. 

1. ΙΘΥΝΕΙ͂ ΣΚΟΖΙΟΝ. Τὸν ποικίλον τὸ ἦϑος διὰ πα- 
γουργίαν, σκολιὸν ὀνομάζει. Τοῦτον οὖν ἰϑύνειν λέγει τὸν Δία, 

πάλιν εἷς τὸ ἁπλοῦν ἐπανάγοντα ἦϑος, διὰ τὸ κολάζειν αὐτὸν 
ἐν τῇ πανουργίᾳ. 

ΚΑΙ 4ΓΗΝΟΡΑ͂ ΚΑΡΦΕΙ͂. Τὸν αὐθάδη καὶ ὑπερόπτην 
εὐτελῆ ποιεῖ καὶ ταπεινόν. Ἢ γὰρ αὐϑάδεια πρὸς καταφρόνησιν 
ἐγείρει τῶν ἄλλων ἁπάντων" ἡ δὲ ταπείνωσις εἷς ἔννοιαν ἄγει τοῦ 
μηδὲν ἡμᾶς διαφέρειν τῶν ὁμοίων, καὶ μετρίους ποιεῖ τὸ ἦϑος. 

8. ὉΣ ὙΠΕΡΤΑ͂ΤΑ 4ΔΩΜΩ͂ΤΙΑ ΝΖΤΕΙ. Τὰ ἄκρα τοῦ 

κόσμου τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς ὄντα, ἐν οἷς ὃ Ζεὺς ἵδρυται, δώματά ἔστι 
τοῦ Διός" ὡς καὶ Ὅμηρος εἶπε καϑῆσϑαι αὐτὸν 

ἐν ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος οὐλύμποιο. 

Καταπλήττει δὲ αὐτὸν τῷ ἐπιϑέτῳ τῆς ἀξιοπίστου οἷκήσεως. 

.9. ΚΩΖΎΘΙ Ἰ4ΏΖΏὩΝ. Ὥς πάντα ἐφορῶν καὶ ἀκούων τῶν γινο-- 
μένων, ἐπόπτης γενοῦ" καὶ μὴ μόνον δι᾽ ἀκοῆς δέξαι τὰ ῥηϑη- 
σόμενα, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ὄψεως ἴϑυνον. Ὅπερ δὲ Ὅμηρος ἐπὶ τοῦ 
ἡλίου φησὶ, τοῦτο“ Ησίοδος ἐπὶ τοῦ Διὸς εἶπεν" ὅμοιον γάρ ἐστι τῷ, 

᾿Βέλιος ϑ᾽ ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις. 

Ὁρᾷν δὲ τὸν 4 α πάντα καὶ ἀκούειν πάντων εἴρηκεν, ὡς πάντων 
ἔφορον" δρῶντα μὲν τὰς πράξεις ἡμῶν, ἀκούοντα δὲ τῶν λόγων 

ὧν φϑεγγόμεϑα οἱ ἄνθρωποι. Τῶν γὰρ αἰσϑήσεων μόνην τὴν 
ὅρασιν καὶ τὴν ἀκοὴν ὡς χαριεστάτους ἐπὶ τοὺς ϑεοὺς ἀναφέρουσι. 

ΖΊΚΗΙ 4᾽ ΙΘΥΝΕ. Τουτέστι κατὰ δίκην πᾶσαν σὺ τὴν 
δίκην κρίνε, πάντα δρῶν τὰ ἀνθρώπινα πράγματα καὶ πάντων 
ἀχούων" δρῶν μὲν τὰς πράξεις ἡμῶν" ἀκούων δὲ τῶν λόγων, 

ὧν φϑεγγόμεϑα οἱ ἄνθρωποι. Ὥς πάντα ἐφορῶν καὶ πάντα 
ἀκούων ἐπόπτης γενοῦ τῶν γινομένων; καὶ μὴ μόνον δι᾽ ἀκοῆς 
παραδέξῃ τὰ ῥηθησόμενα, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ὄψεως. Σὺ, φησὶν, 
ἰϑυνον" ἐγὼ δὲ καταλέξω τῷ Πέρσῃ. 

11. ΟΥ̓Κ 4Ρ4 ΠΜΟΥΝΟΝ. διττή ἐστιν ἡ ἔρις. “Ἢ μὲν 
γὰρ ἅμιλλα καὶ ζῆλος εἰς τὴν τοῦ ἀγαϑοῦ τεῦξιν" ἡ δὲ φιλόνει- 
κος ζωὴ μετὰ φϑόνου καὶ δυσμενείας γινομένη. ᾿4λλ᾽ αὗται μὲν 
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αἷ δύο περὶ γῆν εἰσιν" ἐπείπερ ἐνταῦϑα καὶ τὰ κατὰμαχόμενα 
τοῖς ἀγαϑοῖς. Ἢ δ᾽ ἀμείνων ἔρις τοῦ ἀγαϑοῦ ἕνεκα γινομένη, 
καὶ ἐν τοῖς κρείττοσιν ἡμῶν ἔστιν. Οὐκ, ὡς ἔοικεν, ἕν ἦν τὸ 
τῶν ἐρίδων γένος, ἀλλὰ δύο. Λαμβάνεται δὲ ἑαυτοῦ, ἐπειδὴ ἐν τῇ 
Θεογονίᾳ μίαν γέννησιν παρέδωκεν ἐρίδων, ὅϑεν ἐνταῦϑα ὥσπερ συν- 
αἰσϑηδόμενος ἑαυτοῦ δύο λέγει, διὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν σχοπὸν᾽ τοῦ 
γράμματος, 

12. ΤῊΝ ΜῈΝ ΚΕΝ ἘΠΑΙΝΕΣΣΕΙ͂Ε ΝΌΗΣ Α͂Σ. 
ΠΠροσυπακουστέον τὸ τίς" τὸ γὰρ ὅλον ἦν, ἐπαινέσειεν ἄν τις 
γοήσας" οὐ γὰρ ὃ τυχὼν τὴν ἀμείνω Ἰῶν ἐρίδων ἐπαινέσειεν, 
ἀλλ᾽ ὃ δυνηϑεὶς αὐτὴν τῷ νῷ ϑεωρῆσαι μεγάλων οὖσαν ἀγαϑῶῦν 
αἰτίαν τοῖς ἀνθρώποις. 

18. Ἡ 4᾽ ἘΠΙΜΙΩΜΗΤΉῊ. “]ηλονότι ἧ χείρων ἔρις ἀπὸ 
φιλονείχου γινομένη προαιρέσειος, ἄλυγος οὖσα τοῦ ϑυμοῦ κένη- 
σις, καὶ οὐχ ἁπλῶς μωμητὴ, ἀλλὰ μετὰ ἐπιτάσεως ἐπιμωμητὴ, 
ὡς ἐπιτεταμένη οὖσα, ψεχτὴ παρὰ τοῖς ἔμφροσι. 

414 ΑΗ ΑΝΟ,ΙΤΧΑ͂. Χωρὶς διεστήκασι κατὰ τὴν ζωήν" 

ταύτην γὰρ εἶπε ϑυμόν" καὶ γὰρ πᾶσα ζωὴ ψυχικὴ καλεῖται 
ϑυμός. 

15. «4.1. ὙΠ᾽ ΑΝΆΑΓΚΗΣ, Ὑπερβατὸν, ἥ μὲν γὰρ 
σχετλέη πόλεμόν τε τὴν χείρονά᾽ φησιν ἔριν ἀκούσιον εἶναι τοῖς 
ἀνθρώποις" εἰκότως. καὶ γὰρ ἅπαν τὸ κακὸν ἀχούσιόν ἐστιν" 
ὥς φησι καὶ Πλάτων. Ὕπ᾽ ἀνάγκης δὲ τιμᾶσϑαι παρὰ τῶν 

ἀνθρώπων, διὰ τὴν ἄλογον ζωὴν, ἣν ἔσχον εἰς σῶμα πεσούσης 
τῆς ψυχῆς. Καὶ τοῦτο κατὰ βούλησιν εἶναι τῶν ϑεῶν, τὸ τῇ 
ἀνάγκῃ τοιαύτῃ συσχεϑῆναι" ἵνα δηλονότε μισήσωσι τὸ μετὰ 
σώματος ζῆν. Οὐ γὰρ ἐνδέχεταε σώμασι συνόντας ἔξω παντελῶς 
εἶναι τῶν κατὰ τὸ σῶμα παϑῶῦν. 

16. ΕΡΙ͂Ν ΤΊΣΙ. Τὴν ἑτέρην τιμῶσι πληροῦντες τὴν 
πληροφορίαν αὐτῆς τυχὸν, καὶ φιλοτίμως ἔχουσι πρὸς τὸ μιχε- 
σϑαι" καὶ τιμῶσι μὲν κυλῶς εἶπεν, οὐ φιλοῦσι δέ. ὦ 

17, ΤΗΝ 4᾽ ἝΤΕΡΗΝ. Τὴν ἀμείνω λέγει" καὶ αὐτὴν 
οὖσαν τῆς λογικῆς ψυχῆς ἅμιλλαν σύντονον πρὸς τὸ ἀγαϑὸν δρῶ- 
σων, Ταύτην οὖν γεννηϑῆναι παρὰ τῆς νυκτός φὴσιν. Ἔστι δὲ 
ἢ νὺξ ϑεὸς ὑπὲρ τὸν κόσμον ἀφανὴς τοῖς ὄμμασιν ἡμῶν" καὶ. 
διὰ τοῦτο ἐρεβεννὴ» ὥσπερ καὶ αὐτὸν τὸν “Τὰ πατέρα φασὶ τῶν 
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ψυχῶν. ᾿ἘἘχείνη οὖν ἐγέννησε τὴν κρείττω ἔριν, ὡς πάντα ἀνά- 

γουσαν ἐπὶ τὴν ἀφανῆ καὶ ϑείαν ζωήν. ΑΑἰτία γάρ ἐστι πάντων 
τῶν ἀοράτων. Τὰ γὰρ καλὰ προγενέστερα " μετὰ ταῦτα δὲ ἐφάνη ἡ 
κακία" νὺξ δὲ αὐτὴν ἔτεκεν, “Ὅτι ἀπὰ τοῦ ἀφανοῦς παρυφίσταται τὰ 
πάντα τά τε κακὰ καὶ τὰ ἀγαϑά. 

18. ΘΗ͂ΚΕ ΖῈ ΗΝ. Τὴν μὲν συνέπειαν οὕτω δεῖ χδι 

στάνειν" ὃ Ζεὺς ὃ ἐν τῷ αἰϑέρι ναίων, καὶ ἐν τοῖς ἀνδράσι, καὶ 

ἐν ταῖς ῥίζαις τῆς γῆς ἀμείνω τὴν ἔριν ἔϑηκε ταύτην ἐκείνης, ἵνα 
διὰ μὲν τοῦ αἰϑέρος δηλώσῃ τὸ ἀκρότατον" διὰ δὲ τῶν ἐν τῇ γῇ 
ῥιζῶν, τὸ ἔσχατον" διὰ δὲ τῶν ἀνδρῶν, τὸ μέσον " οὔτε αἰϑερίων 
ὄντων, οὔτε χϑονίων φυτῶν" διὰ πάντων δὲ, ὅτι πανταχοῦ ἐστε 
τὸ ϑεῖον, καὶ ἐν πᾶσι, πρώτοις, μέσοις, ἐσχάτοις. Εἰπὼν δὲ, 

ὅτι νὺξ ἔτεχε τὴν ἀμείνω ἔριν, φησὶ παρὰ τοῦ “]ιὸς ἀρείονα γενέ- 
σϑαι, δόντος αὐτῇ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ δύναμιν σεμνοτέραν τῆς 
ἑτέρας. 

19. ΓΑΊΗΣ Τ᾽ ΕΝ ῬΙΖΗ͂ΙΣΙΝ. Ἔν τοῖς φυτοῖς τοῖς ἐῤ- 
ῥιζωμένοις τῇ γῇ», ἢ ὅτι ἐῤῥίζωσεν αὐτὴν ἐν τῇ γῇ" ἢ ὅτε ἡ ἀγαϑὴ 
φιλονειχία καὶ ἐπὶ τὰ φυτὰ, καὶ ἐπὶ αὐρὸν ὦ γεωργικὰ ἐδόϑη, 
ὥστε ζηλοῦν εἰς τὸ ἐργάζεσθαι τοὺς ἀνθρώπους. 

20. ἯΤΕ ΚΩ͂Ι “ΠΑ ΑΙΝΟΝ. Τὸν ἀκίνητον πρὸς τὰ 

ἔργα, καὶ οἷον μὴ ἔχοντα χεῖρας, ἀλλ᾽ ἀργὸν κινεῖ πρὸς τὸ ἐργά- 
ζεσϑαι τοῖς ἐργαζομένοις ἁμιλλώμενον ἢ κρείσσων ἔρις. Ἥτις καὶ 
τὸν ἀργὸν, καὶ μὴ παλαμώμενον ἐπὶ τὸ ἔργον ἐγείρει. Παλαμᾶν γὰρ, 
τὸ διὰ τῶν παλαμῶν γεωργίας ἐργάξεσϑαε᾽ ὁ γὰρ σπουδαῖος κἂν ἦ 
ἀσϑενὴς, σπεύδει τὸ ἐργάζεσθαι. 

21. ΕἸΣ ἝΤΕΡΟΝ ΓΑ͂Ρ ΤΙΣ. Πλούσιον ἰδὼν ἐκ. τῶν ἔρ-- 
γων᾿ πλοντήσαντα, σπεύδει καὶ αὐτὸς πλουτῆσαι. 

24, ΕΙΣ ΑΦΕΝΟΝ. Τὸν πλοῦτον ἄφενον καλοῦσι, τὸν 
ἀπὰ τῶν ἔργων τῶν ἐνιαυσιαίων ἀϑραιζόμενον " ἔνος γὰρ καλεῖται 
ὃ, ἐνιαυτός. 

205. ΚΕΡΑ͂ΜΕΙ ΚΟΤΈΕΙ. Ζηλοῖ, ὀργίζεται, φϑοκεῖ, βα- 

σκαύΐνει. Πᾳφοτρέπεεαι πρὸς γεωργίαν. διὰ τοῦτο. Ἐν γὰρ ταῖς: δίξοις 
τῶν γεωργικῶν ὑφίσταται ἡ ἀγαϑὴ ἔρις φησὶν, οὐχὶ, δὲ ἐν ταῖς ἀδικέρις.. 
Ἢ ὅτι ἐκ τοῦ ἀφανοῦς καὶ ἀδήλου παρυφίσταται τὰ κακὰ καὶ τὰ ἀγα- 
ϑά. Τοῦτο δεὶ μᾶλλον ἐπανάγειν εἰς τὰ εἰρημένα περὶ τῆς χείρονος 

ἔριδος, καὶ γὰρ τὸ. κοτέειν καὶ τὸ φϑονεῖν κακά ἐστι, καὶ ἐκείνης οἷ: 

κεῖα, "καὶ οὐ τῆς ἀμείνοψος. 
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27. Ὡ ΠΕΡΣΗ͂. Τὸ ποίημα γέγραπται πρὸς τὸν Πέρσην 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. Νουϑεσία δὲ καὶ δικαιολογία " νειμάμενος 
γὰρ τὴν πατρῴαν οὐσίαν κατηνάλωσε ϑεραπεύων τοὺς ἐν τῇ πο- 
λιτείᾳ, καὶ καταδυναστεύων ᾿Ησιόδου, καὶ πολλὰ παρενοχλῶν,͵ 
ἐζημίου πρὸς ἄρχοντας καὶ οὐρα ἕλχων διὰ τὴν τῶν χρημά- 
των ἐπίϑεσιν. 

28, ΕΡΙ͂Σ ΚΑΚΟΧΑ͂ΡΤΟΣ. ἯΗι χαίρουσιν οἱ κακοὶ, καὶ 
φιλοδικοῦντες, καὶ κακοπράγμονα βίον ζῶντες. 4]ιὸ καὶ ἀπὸ 
τῶν ἔργων κωλύει, τρέπουσα αὐτοὺς ἐπὶ τὰς ἀγορὰς, καὶ τὰς 

δίκας τὰς πρὸς ἀλλήλους. ᾿ἀμφίβολον τὸ κακόχαρτον, ἤτοι γὰρ ἡ 
κακοῖς χαίρουσα, ἢ ἐφ᾽ ἡ οἵ κακοὶ ἐπιχαίρουσι. Δοκοῦσι γὰρ ὅταν 
σύγχυσις γένηται, ὠφελείας ἕξειν. Τὰ κατὰ τὸν Πέρσην ἤτοι ἵστορι- 
κῶς ἐκληπτέον, ἢ πλασματικῶς καὶ ὑποθετικῶς, διὰ τὸ ἀπρόσωπον τοῦ 
λόγου. --- Μὴ δέ σε, φησὶν, ἡ φιλονεικία κωλύσῃ ἀπ᾿ ἔργου εἰς τὸ 
περιβλέπεσϑαι φιλονεικίας καὶ ἀκροᾶσϑαι ῥημάτων καὶ φημῶν κινου- 
μένων ἐν ἀγορᾷ. 

29, ΝΕΙΚ᾿ ΟΠΙΠΤΕΥΟΝΤ “4. Τουτέστι πρὸς μόνας τὰς 

φιλονεικίας βλέποντα, καὶ ἐπήκοον ὄντα τῶν κατ᾽ ἀγορὰν κινου- 
μένων φιλονεικιῶν, ὀφείλοντα τοῖς ἔργοις προσέχειν τοῖς γεωργε- 
κοῖς, ἀφ᾽ ὧν τρέφεσϑαι δυνατόν. 

80.. Ω2ΡΗ ΓΑ͂Ρ Τ᾽ ΟΑἸΙΓΗ͂. Τουτέστιν ἐλαχίστη φροντίς 
ἐστι τῶν ἀγορῶν καὶ δικῶν ἐκείνων τῷ μὴ ἔχοντι βίον ἐπηετανὸν, 
τὸν ἀπὸ τοῦ ἔτους ἀϑροιζόμενον, ἐν τοῖς ἑαυτοῦ οἴκοις, ἀφ᾽ οὗ 
τραφήσεται ἀνὰ πᾶν τὸ ἔτος. ἱΨῬιλοῦται δὲ τὸ ὥρη, νῦν γὰρ τὴν 
φροντίδα σημαίνει. Ὅϑεν καὶ ὀλιγωρία, καὶ πολυωρία καὶ πο- 
λυωρῶ, καὶ πυλωρὸς, ὃ τὴν τοῦ φυλάσσειν [τὰς πύλας] ἔχων 
ἐξουσίαν. 

81. ει ΤΙΝῚ ΜῊ ΒΙΟΣ. «Αὐτοῦ κατ᾽ ὀλίγον νουϑετεῖ 
ἀπαλλάσσων τῆς ἀργίας. 

82. ὩΡΑΙ͂ΟΣ ΤΟΝ ΓΑΙ“. Τὸν βίον δὲ εἶπεν ὡραῖον, 
ὡς ἐκ τῆς τῶν ὡρῶν περιόδου συλλεγόμενον. ᾿Ἐπειδὴ τὰ μὲν τὸ 
ἔαρ φέρει, τὰ δὲ τὸ ϑέρος, τὰ δὲ τὸ μετόπωρον, τὰ δὲ ὃ χειμὼν 
τῶν πρὸς τὸν βίον. ἡμῶν ἀναγκαίων. ᾿Ὡραῖος μὲν γὰρ διὰ ταῦτα 
ὃ βίος. Δημήτερος δὲ ἀκτὴν πᾶσαν τὴν τῶν καρπῶν φορὰν ἐκά- 
λεσεν, οὗ μόνον τῶν ἰδίως λεγομένων 4]ημητριακῶν, οἷον πυρῶν 
καὶ κριϑῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων. Τὴν γὰρ γῆν, ἀφ᾽ ἧς οἱ καρ- 
ποὶ πάντες, 4ήμητραν ὠνόμαζον οἱ παλαιοί, Ὃ γὰρ, φησὶ, μὴ 
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ἔχων πλοῦτον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὀφείλει ποτὲ μὲν ἐργάξεσθαι, ποτὲ δὲ 
ἀκροᾶσϑαι. Κάμνε, φησὶ, καὶ τότε φιλονείκει. Τοῦτο δὲ εἶπεν, ἵνα 
κατὰ μέρος ἀπάρῃ αὐτὸν τοῦ φιλονεικεῖν ἐπὶ τὸ ἐργάξεσθαι. 

88. ΤΟΥ ΚΕΚΟΡΕΣΣΑΙΠΕΝΟΣ. Οὐχ ὅ ὅτι πλούσιός τις 

ὧν ὀφείλει εἶναι φιλόδικος, ἀλλ᾽ ἐκ περιουσίας ἐνδείκνυται πρὸς 

τὸν Πέρσην, ὅτι μόλις πλούσιος ὧν σχολὴν ἄ ἄγειν ὥφειλες εἷς τὸ 
περὶ δίκας διατρίβειν καὶ ἀγοράς. Νῦν δὲ ἄπορος ὧν πρὸς τοῖς 

ἔργοις ἂν μάλιστα διάγοις, ἀφ᾽ ὧν δύνασαι πορίσαι σαυτῷ βίον. 
“Ὅταν, φησὶν, εἰς χορτασίαν ἀποϑῆῇς ἑαυτῷ, τότε φιλονείκει ἐπ᾿ ἀλλο- 
τρίοις κτήμασιν, ἐπειδὴ οὐκ ἔστιν ἐκ δευτέρου ἐργάξεσϑαι τὸ ἔργον, ὡς 
ἂν εἰ μὴ σπείρεις τῷ χειμῶνι, οὐ δύνῃ μετὰ ταῦτα τῷ ϑέρει σπεῖραι. 

84. ΣΟΙ͂ Δ᾽ ΟΥ̓ΚΕΤῚ. ἹΠετὰ τὴν διανομὴν τῶν πατρῴων 
ἥρπαξας τἀμὰ τοῖς ἄρχουσι χρώμενος συμμάχοις, καὶ ἐμὲ συκο- 

φαντῶν" οὐχ ἔτι δὲ καὶ δεύτερον ὑπάρξει σοι διὰ τὴν φιλοπρα- 
γμοσύνην τὰ ἐμὰ ἁρπάζειν προσιόντι πάλιν ἐκείγοις, κἀμὲ συκο- 
φαντοῦντι. 

85. Χ.,.,1᾽ ΑὙΥ̓ΘῚ ΔΊΑΚΡΙΝΩΜΕΘΑ. "“λλὰ νῦν μεταξὺ 
ἡμῶν ἀλλήλους διαλυσώμεϑα ταῖς δικαίως κρινομέναις δίκαις ἐπ᾿ 

εὐθείαις, αἵ τινὲς ἐκ τοῦ Ζ΄ιός εἶσιν ἄρισται. ͵ 

87. ΚΗΗΡΟΝ ἘΖΔΑΣΣΑ͂ΙΜΕΘ Α. λῆρον ἢ ἢ τὸν τῆς γῆς, 
ἢ τὸν τῆς οὐσίας" ὅϑεν ἄκληρος ὃ ὃ πτωχὸς, καὶ ἐπίκληρος ὃ κλη- 

ρογόμος. Ἤδη, φησὶν, ἐδασάμεϑα ἅπαξ, σὺ δὲ ἐπλεονέκτησάς 
μεν, καὶ ἄρχοντας ἐτίμησας ἐξ αὐτῶν, δωροδοχῶν αὐτοὺς καὶ 

κολακεύων, ἵνα σοὶ χαρίσωνται. Βασιλῆας δὲ νῦν τοὺς δικαστὰς 

καὶ τοὺς ἄρχοντας λέγει" οὕτως γὰρ αὐτοὺς ἐκάλουν οἱ παλαιοί" 
ὡς Ὅμηρος" 

᾿4λλ᾽ ἦτοι βασιλῆες ἀχαιῶν εἰσὶ καὶ ἄλλοι. 

89, ΦΔΩΡΟΦΑΓΟΥΣ. Τοὺς ἄρχοντας » οἷς χρώμενος, καὶ 
δῶρα διδοὺς ἐκίνει κατὰ τοῦ Ησιόδου, οὐ δωροδόκους προσεῖπεν 
ἀλλὰ δωροφάγους, ὡς μὴ μόνον δῶρα λαμβάνοντας παρὰ τῶν 
φιλοδίκων, ἀλλὰ καὶ δαπανῶντας ἅπερ λάβωσι, καὶ τρεφομένους 
ἐκ τῶν ἀλλοτρίων" οἷά τε προϑύμους ὄντας. καὶ αὖϑις δικάζειν 

τῷ Πέρσῃ καὶ τῷ Ησιόδῳ διὰ τὴν τῶν δώρων ἐλπίδα. 
40. ὍΣΩι ΠΑ͂ΕΟΝ. Τὺ πλέον, ἢ τῷ ποσῷ ἐστι πλέον, ἢ 

τῇ ἀξίᾳ" τὸ οὖν ἥμισυ τοῦ παντὸς ἔλαττον ὃν κατὰ τὸ ποσὸν, 
κατὰ τὴν ἀξίαν ἐστὶ πλέον. Ποιεῖ δὲ τὴν ἀξίαν τὸ δικαιότερον. 
Ὃν οὖν δεῖ μὴ τὸ πᾶν ἔχειν; ἀλλὰ τὸ ἥμισυ, διὰ τὸ πρόσαλλον 
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τῆς διανομῆς, τοῦτον δεῖ πλέον τοῦ παντὸς νομίζειν τὸ ἥμισυ, 
ὡς κρεῖττον ὃν καὶ δικαιότερον τοῦ τὸ πᾶν κεκτῆσϑαι τὸ μόνου 
τοῦ ἡμίσεως ἀπολαύειν" τὸ μὲν γὰρ ποιεῖ πλουσιώτερον, τὸ δὲ 
δείκνυσιν ὄντα δικαιότερον, Τὸ ἥμισυ μετὰ δικαιοσύνης πλέον ἐστὶ 
τοῦ ὕλου μετὰ ἀδικίας, 

41. ΟΥ̓ 4᾽ ὍΣΟΝ ΕΝ ΜΑΜΑΧΗ͂ι ΤΕ. Τὰ εὐτελέστατα 
τῶν βρωτῶν παρέλαβεν ἀφ᾽ ὧν τρέφεσϑαι δυνατὸν, τὴν μαλάχην 
καὶ τὸν ἀσφόδελον" καὶ γὰρ ἐκ τούτων χυλὸν ἐσκεύαζον εἰς βρῶ- 
σιν. Ἔχ τούτου οὖν πολὺ τὸ ὄφελος, καὶ πλέον ἢ τῶν πολυτε- 

λεστάτων βρωμάτων ἀπὸ ἀδικίας συλλογομένων. Ἢ τὸν ἐκ τοῦ 
δᾷάστου βίου λέγει, ἴσως δὲ καὶ ἀφ᾽ ἵστορίας τοῦτο λέγει" Ἕρμιππος 
γὰρ ἐν τῷ τῶν ἑπτὰ σοφῶν περὶ τῆς ἀλίμου λέγει" (μέμνηται δὲ 
τῆς ἀλίμου καὶ Ἡρύδωρος, ἐν τῷ πέμπτῳ τοῦ καϑ᾽ Ἡρακλέα λόγου, 
καὶ Πλάτων ἐν γ᾽ τῶν νόμων") Ἐπιμενίδην φησὶ μικρόν τι ἐδεσμάτιον 
προσφερόμενον ὧδε διὰ ὅλην τελεῖν τὴν ἡμέραν, ἦν δ᾽ ἐξ ἀσφοδέλου καὶ 
μαλάχης, ὅπερ αὐτὸν ἄλιμον καὶ ἄδιψον ἐποίει. 

42. ΚΡΥΨΑ͂ΝΤΕΣ ΓΑ͂Ρ ἘΧΟΥΣΙ ΘΕΟΙ. Τὸν βίον 
ἀποκεκρύφϑαι ὑπὸ τῶν ϑεῶν τοῖς ἀνθρώποις, τὴν τῶν ἀναγκαίων 
περιποίησιν βίον καλῶν" εἰ γὰρ μὴ ἀπεκέχρυπτο, ἀλλ᾽ ἦν ἐν μέσῳ 
κείμενος, καὶ εὐπόριστος, οὐδὲν ἔδει γεωργεῖν ἢ οὐδὲ πλεῖν. ἕνεκα 
τῆς τοῦ βίου κατασκευῆς. Νῦν δὲ οὐκ οὖσα πᾶσιν εὐπετὴς ἢ 

τούτου πόρισις, ὡς χρυφϑεῖσα πωρὰ ϑεῶν,, καὶ ὀλίγοις οὖσα κα-- 
ταφανὴς, χινεῖ τοὺς μὲν εἰς τὸ πλεῖν, τοὺς δὲ εἰς τὸ γεωργεῖν" 
μηχανωμένους ἀφορμὴν ἑαυτοῖς τοῦ συλλέγειν. τὸν βίον. Βίον τὸν 
τὴβ ἀρεεῆς δηλονότι" λέγεται δὲ ἔχρυψαν, ὅ οτι οὐ πᾶσι δήϊη ἡ ἀρετὴ;. 
καὶ ὅτι μετὰ κόπου πολλοῦ τὶς αὐτὴν εὑρίσκει" Ω ἢ ἐπὶ γεωπονίῳ ἔδωκαν 

τὸν πλοῦτον, οὐ προσϑέντες αὐτόν. Τὸ δὲ σχῆμα ᾿Δττικόν" ἀντὶ γὰρ 
τοῦ ,γκεκρύφασιν" εἶπε ,, κρύψαντες, ἔχουσιν." Σοφοκλῆς, 

Κηρύξας ἔχω" 
ἀντὶ τοῦ ἐκήρυξα. 

48. ῬΗΙΖΊΩΣ ΓΔΡ ΚΕΝ. Τοῦτο ἀκόλουϑον τῷ κεχρύ- 
φϑαρ τὸν βίον ὑπὸ τῶν ϑεῶν, καὶ μὴ εἶναι πᾶσιν εὐπόριστον" εἶ 
γὰρ ἦν πᾶσιν εὐπόριστος, ῥάδιον ἂν ἦν καὶ ἐπ᾽ ἤματι » τουτέστιν' 
ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, μεταχειρίσασθϑαΐ τι τῶν ἔργων, ὥστε πάντα τὸν 
ἐνιαυτὸν ἀπὸ τούτου πορίσαντα τὴν τροφὴν, τοῦ ἔτους ἀργεῖν, 
μηκέτι δεόμενον τοῦ ἐργάζεσϑαι. 

45. 431: }Ρ4 ΚΕ ΠΗΔ,Δ “ΤΟΝ. Εἰ μὴ δυσπόριστος ἦν δ' 

βίος" καὶ τῶν ἐργαζοριένων δεόμενος συνεχῶς, οὖκ ἔδει πλεῖν 
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. πολλάχις, ἀλλὰ τὸ πηδάλιον οἴκοι χαπνισϑησόμενον καταϑεῖναι, 
ἅπαξ ποτὲ πλεύσαντα μόνον. Εἰώϑεισαν γὰρ νεωλκήσαντες τὰ 
πηδάλια ὑπὲρ τῶν καπνιζομένων κρεμαννύναι τόπων ξηρανϑησό- 
μενα, τοῦ μὴ σῆψιν ὑπομεῖναι, χάριν τῆς ἐγκειμένης αὐτοῖς ὑγρό-- 

τητος. .4λλ᾽ οὐδὲ γεωργεῖν καϑ᾽ ἕκαστον ἔτος, ἀλλ᾽ ἅπαξ ποτέ" 

καὶ τοῦτο ποιήσαντα χαίρειν ἐᾶσαι τὰ τῶν βοῶν ἔργα, καὶ τῶν 
ἡμιόνων τῶν πρὸς γεωργίαν χρησίμων. Νῦν δὲ, διὰ τὸ δυσπό- 
ριστον εἶναι τοῖς ἀνθρώποις τὸν βίον, εὕρηται καὶ ναυτιλία καὶ 
γεωργία παρ᾽ αὐτοῖς. 

47, 4...1.4 ΖΕΥΣ ΕΚΡΥΨΕ. Τὺ μὲν κρύψαι τὸν βίον, 

ἐστὶ τὸ δυσπόριστον ποιῆσαι τοῖς ἀνθρώποις, καὶ μόλις ἀνυστὸν 
διὰ πολλῶν πόνων καὶ τληπαϑείας" τὸ δὲ χολώσασϑαι τὸν Δία 

τῇ περὶ γένεσιν ζωῇ, τὸ ἀσύμφορον εἶναι τὴν δόσιν αὐτοῦ ταῖς 
ψυχαῖς" διαιρετικὸν γὰρ ὃ χόλος. ᾿ 

48. ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΑΓΚΥΜΟΜΉΤΗΣ. Ὃὧ μὲν Προ- 

μηϑεύς ἐστιν ὃ τοῖς ἀνθρώποις τὸν νοῦν δωρούμενος τὸν πρὸ 

τῶν ἀποβάσεων λογιστικὸν τῶν ἀποβησομένων, ὃν ἔχουσιν οἱ ἄν-- 
ϑρωποι ζωὴν ὑποδεξάμενοι νοερὰν ἀπὸ τῶν τοῦ πατρὸς ἠϑῶν 
ἥκουσαν εἷς τόνδε τὸν τόπον. «4ἱ δὲ ἀπάται τοῦ Προμηϑέως αἵ 
χατὰ τοῦ Διὸς δηλοῦσιν, ὅτι παρασκευάζει καὶ τῶν διίων ψυχῶν ἡ 
μετέχειν τὰ ϑνητὰ ὃ Προμηϑεύς" τὸ γὰρ ἀπατώμενον, γίνεται 
πάντας ἀπατῶν. ΑΑϊνίττεται δὲ ἢ ἀπάτη τὰ περὶ τὴν διανομὴν 
τοῦ βοὺς, ἣν ἐν τῇ Θεογονίᾳ παρέδωκεν. Εἰ δὲ ἀγκυλομήτης 
ὃ Προμηϑεὺς, οὕτω γὰρ γράφειν δεῖ καϑὰ καὶ Πλούταρχος, 
Κρόνιός τίς ἐστι καὶ νοερῶς ἑαυτὸν νοῶν, καὶ ἀγκύλως εἰς ἑαυ- 

τὸν ἐπεστραμμένος. Εἰ δὲ καὶ ποικιλομήτης γράφοιτο, σημαίνει 
τὸν ποικίλας κεκτημένον νοήσεις, ἃς δωρεῖται καὶ ταῖς ἀνϑρω- 
πίναις ψυχαῖς, εἷς τὸ σῶμα πεσούσαις, ὅτι τὸ προνοητικὸν τῶν 
ἀνθρώπων κρύπτει τὸν πλοῦτον, ἀνϑ᾽ ὅτου Προμηϑεὺς αὐτὸν 
ἠπάτησεν. ὋὉ δὲ Προμηϑεὺς ἦν παῖς Ἰαπετοῦ καὶ σώπης, ἢ 

Κλυμένης, ἢ Θέμιδος. 
490. ΤΟΥΝΕΚ᾽ 4Ρ᾽ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ. ἝἭνεκά φησι τῆς 

παρὰ τοῦ Προμηϑέως ἀπάτης ὃ Ζεὺς προεξένισε βίον ἐπίπονον 
τοῖς ἀνθρώποις. Ἔδει γὰρ πεσούσαις ταῖς ψύχαις πόνους καὶ 
τληπαϑείας παρασχευάσαι, δι᾽ ὧν μισήσουσι μὲν τὸν τῆς γενέ- 

Ἴ 
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σεως τύπον καὶ τὴν ἐν σώματι ἀναστροφὴν, ὑποστρέψουσι δὲ 
αὖϑις εἷς τὴν τοῦ πατρὸς αὐλὴν καὶ πρὸς τὴν, ἀφ᾽ ἧς ἐξέπε- 

σον, ϑείαν ζωήν. 

ὅ0. ΚΡΥΨΕ 4Ε ΠΥ͂Ρ. Ἢ τοῦ πυρὸς κρύψις τῆς νοερᾶς 
καὶ τεχνικῆς ἐστι ζωῆς ἀφανὴς περίληψις, ἣν ὃ Ζεὺς ἑχῶν πρῶ- 
τος δίδωσιν, δι᾽ ἧς καὶ τὸν κόσμον ἐδημιούργησεν, ἄληπτον 

αὐτὴν φυλάττειν τὰς πολλὰς τῶν ἐλϑουσῶν δεῦρο ψυχῶν. Φω- 
τὸς γὰρ αἴτιον τὸ πῦρ ὃν εἰκόνα φέρει τοῦ νοῦ τοῦ τεχνικοῦ, 
καϑ᾽ ὃν οἱ ἄνθρωποι ζῶσι πρῶτον νοερῶς. 

ΠΑΙΣΊΑΠΕΤΟΙΟ. Τὸν Ἰαπετὸν ϑεὸν ΕῸ εἶναι νοε- 

ρὸν, αἴτιον πάσης τῆς πτηνῆς τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὀξυτάτης ταύτης 
πάσης κινήσεως" διὸ καὶ Ἰαπετὸν κληϑῆναι παρὰ τὸ ἴεσϑαι χαὶ 
πέτεσϑαι, ὑπὸ τῶν ϑεολόγων. Τούτου δὲ πολλοὺς μὲν εἶναι 
παῖδας, ἐννέα καὶ εἴχοσι τοὺς πάντας" προέχειν δὲ ἐν αὐτοῖς 

Προμηϑέα καὶ ᾿Ἐπιμηϑέα καὶ ΄“Ἵτλαντα" ὧν καὶ ἩΗσιόδος ἐν 

τῷδε τῷ συγγράμματι μέμνηται. 

, 91. ἘΚΔΕΡ' ἈΝΘΡΩΠΟΙ͂ΣΙ. Ἢ κλοπὴ τοῦ πυρὸς δηλοῖ 
μετάϑεσιν ἀπὸ τοῦ γοητοῦ καὶ ἀφανοῦς εἰς τὸ αἰσϑητὸν καὶ ἀλ- 

λότριον. Ὥς δὲ πᾶσα κλοπὴ λεληϑυῖα τοῦ ἀλλοτρίου μετάϑεσίς 
ἔστιν ὄντως, καὶ ταῖς ἐν τῷ νοητῷ μενούσαις οἰχείως ψυχαῖς, 
τοῦ τεχνικοῦ λόγου νοεροῦ ὄντος. 4έδωκεν οὖν ὃ Προμηϑεὺς 
αὐτὸν ἐν ταῖς πεσούσαις ψυχαῖς ἐνταῦϑα. “΄ιὸ κλοπὴν ὃ μῦϑος 
τὴν δόσιν ταύτην ἐδήλωσεν, ὡς ταῖς ψυχαῖς εἰς τὸν ἀλλότριον αὐταῖς 
τόπον χατελϑούσαις διὰ τοῦ Προμηϑέως προσελϑοῦσαν. Τὸ δὲ 
«ΑἹὙΥ̓ΘῚΣ δηλοῖ τὸ μετὰ τὴν ἀπάτην καὶ ταύτην προσϑεῖναι τὴν 
δυχοῦσαν περὶ τὸν 4] α ἐπιβουλήν. Τῷ φυσικῷ λόγῳ ἐπιπλέκει τὸ 
μυϑῶδες, “ὅτι τὴν ὠφέλειαν τὴν ἐκ τῆς μαλάχης ἀγνοοῦσιν " ἐπεὶ Προ- 
μηϑεὺς ἠπάτησεν αὐτόν. 4ἢλον δὲ, ὡς προεκδέδοται ἡ Θεογονία" 
ἐκεὲ δὲ πλείονα περὶ τοῦ Προμηϑέως λέγει, ὡς ἠπάτησε τὸν Δία. 

ὅ2. ἘΝ ΚΟΙΜΩΙι ΝΑ͂ΡΘΗΚΙ. Ἔστι μὲν πυρὸς ὄντως 
φυλαχτικὸς ὃ ο »άρϑηξ ἡπίαν ἔχων μαλακότητα εἴσω καὶ τρέφειν 

τὸ πῦρ καὶ μὴ ἀποσβεννύναι δυναμένην. Ἔν δὲ τῷ μύϑῳ τοῦ 

αἰσθητοῦ λαμβάνεται ὡς εἰκών" καὶ γάρ ἐστι “ιονυσιακὸς » ὡς 

χαὶ οἱ τελούμενοι τῷ Ζ᾽ιονύσῳ δηλοῦσι γαρϑηνοφοροῦντες, ὃς 
τῶν αἰσϑήσεων ἐστὶ ποιητὴς, καὶ προσάγεται ὑπὸ τῶν Τιτάνων, 
τῷ «“Τ“ιονύσῳ. Τιτανικὸς δὲ ϑεὸς καὶ ὃ Προμηϑεὺς Ἰαπετοῦ παῖς 
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ὧν Τιτᾶνος ὄντος. Μῦϑος, Κλέφψας ὁ Προμηθεὺς τὸ πῦρ εἴς πόλιν 
ἦλϑεν Αἰτωλίαν" ἀφ᾽ οὗ συνέβη τὴν πόλιν κληϑῆναι Πυρηνίαν. 

56. ΜΕΓΑ͂ ΠΗΙΜ.. Τὴν τοῦ πυρὸς κλοπὴν μέγα πῆμα 
λέγει τοῦ Προμηϑέως ἔσεσϑαι λαβὼν τὸ αἴνιγμα ἀπὸ τῶν προ- 
νοουμένων αὐτῷ ψυχῶν. Ταύταις γὰρ ὄντως ἡ κάϑοδος πῆμα καὶ 
τοῖς ἀνθρώποις, οἵ γεγόνασιν ἐκ τούτων τῶν πεσουσῶν ψυχῶν. 

ὅ1. ΤΟΙ͂Σ 4᾽ ἘΓΩ, Τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς ὑποδεξαμέ- 

γοις τὴν ἄνωθεν κλαπεῖσαν ψυχὴν καὶ δεῦροπεσοῦσαν δώσειν κακὸν, 
τὴν Πανδώραν, ἤτοι τὴν ἄλογον ψυχὴν, ἧ τερπομένους βιώσεσϑαι 
τὸ ἑαυτῶν ἀγαπῶντας κακόν. Τῷ λόγῳ γὰρ ἢ ἀλογία καχὸν, 
ἀναγκαία δὲ ὅμως, ἵνα μὴ αὐτόϑεν ἣ ψυχὴ κοινωνῇ τῷ σώματι. 
ἙΟΝ ΚΑΚΟΝ. Ἐνταῦϑα τὺ ἑὸν οὐχ ὑγιῶς κεῖται" ὥφειλε γὰρ εἰπεῖν 
σφέτερον" τὸ γὰρ σφῶν αὐτῶν, τὸ δὲ ξὸν αὐτοῦ σημαίνει. Μέμφονται 
δὲ τὸν ᾿Ησίοδον οὗ περὶ ᾿ἡἀπολλώνιον, ὅτι ἑνικῷ ἀντὶ πληϑυντικοῦ ἐχρή- 
σατο, ὁμοίως δὲ καὶ Καλλίμαχος αἰτιᾶται διὰ τὸ αὐτό. 

59. ΕΚ Δ᾽ ἘΓΕΔΑ͂ΣΣΕ. Τὸ ἄϑυμον δηλοῖ, καὶ ἀόργη- 
τον τοῦ ϑεοῦ. ι 

θ0. ἯΦΩΙΣΤΟΝ 4᾽ ἘΚΕΜΕΥΣΕ. Τὴν ἄλογον ζωὴν δεῖ 
σωματικὴν εἶναι" διὸ καὶ γῆς καὶ ὕδατος χρεία, καὶ τῆς φυρά- 
σεως, ἣν ὃ “Ἥφαιστος ποιεῖται" σωμάτων γὰρ οὗτος ὃ ϑεὸς 
ποιητής. Ἐπειδὴ οὐχ ἁπλῶς ποιεῖ ψυχῆς ἀλόγου σῶμα, ἀλλ᾽ 
ἀνθρωπίνης, ἐντίϑησι τῷ σώματι τούτῳ ζωτικὴν δύναμιν ἀν- 
ϑρωπίνης φωνῆς" εἴληπται δὲ ἀπὸ τῶν τεσσάρων στοιχείων τὰ 
δύο, ὡς στερεώτερα καὶ παχύτερα καὶ συγγενῆ πρὸς τὸ σῶμα 
τοῦτο μᾶλιστα τὸ σύνϑετον. “ἅμα τῷ λόγῳ καὶ τὸ ἔργον προέβη, καὶ 
ὅτι οὐ Προμηϑεὺς, ἀλλ᾽ Ἥφαιστος ἔπλασε πρῶτον, δῆλον ἐντεῦθεν. 
Ἡ δὲ αἰτία τῆς παρεκβάσεως, ὅτι θέλει βεβαιῶσαι τὸν λόγον τὸν ἴδιον, 
δι᾿ ὧνπερ εἴρηκε τὸν Δία κρῦψαι τὸν πλοῦτον. Τὸ δὲ ὕδει ἀπὸ τῆς 
ὕδος εὐθείας, ὡς βέλος" τὴν γῆν τῷ ὕδατι φυράσαι" τουτέστι πηλὸν 
ποιῆσαι, Αἰολικῶς. Γέγονε δὲ κατὰ μεταπλασμὸν, ἀπὸ τῶν εἰς ας οὐ- 
δετέρων εἰς Ὁς, ὕδας, ὕδος, ὡς κῶας κῶος, 

κώεσιν ἐν μαλακοῖσιν. 

01. ΘΕΜΕΝ ΑὙΔ4ΔΉΝ. ᾿Αὐδὴν δὲ νῦν οὐ τὴν φωνὴν 
λέγει, ἀλλὰ τὸν τόπον τῆς φωνῆς" ἤτοι τὰ φωνητικὰ ὄργανα. 

62, “ΘΗΑΝΑΤΑ͂ΙΣ 4. Δαιμόνιον ὕντως ἐστὶ τοῦτο τὸ 

εἶδος τῆς ζωῆς τὸ ἐν ταῖς ψυχαῖς ϑῆλυ" διὸ καὶ τὴν ζωτιχὴν 
ἔχει πρὸς τὸν ἄνϑρωπον ὁμοιότητα καὶ δύναμιν ἀνθρωπικὴν, καὶ 
ταῖς ἀϑανάταις δὲ ϑεαῖς ἔοικε κατὰ τὸ εἶδος. ΙΗ έσον οὖν πώς 

95 
" 
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ἐστι ϑείων καὶ ἀνθρωπίνων συστάσεων, ὡς ἡ λογικὴ ϑεῖόν ἐστιν 
ἁπλῶς ἀπ᾿ αὐτῶν ἥκουσα τῶν ϑεῶν. ᾿Εοίκαμεν οὖν τρία εἶναι" 
κατὰ τὸν λόγον ϑεῖοι" κατὰ τὸ ἄλογον δαιμόνιοι" κατὰ τὸ σωμα- 
τικὸν εἶδος ἄνϑρωποί τινες. 

6085. ΠΑΗ͂ΡΘΕΝΙΚΗΣ ΚΑ20ΟΝ ΕἸΖΌΟΣ. ΜΚω τοῦτο τὸ 
εἶδος τῆς ζωῆς ἀδιάφϑορον ὃν ἀπὸ τῆς γενέσεως μετέχει τινὸς 

κάλλους" ὅπου γε καὶ μέχρε σώματος ἥκει.τὸ καλόν" μόνη γὰρ 
αἰσχρὰ ἡ ὕλη, διότι ἀνείδεος. 

θ4. ΕΡΓΑ 4144 ΚΗΣΩΑ͂Ι. Ἔστι γάρ τι τεχνικὸν καὶ ἐν 
τῷ ϑήλει τῆς ψυχῆς τῷ ἀλόγῳ “κατὰ τὸ τῆς φαντασίας εὐμήχα- 

γον καὶ ἀνατυπωτιχὸν, ὃ δὴ καὶ αὐτὸ φαίης ἂν “«1ϑηναϊκὸν εἶναι 

δίδαγμα" καϑὸ καὶ ἐν ἀλόγοις ζώοις ἔστι τὶ φιλεργὸν καὶ τεχνο- 

εἰδές. Καί τις καὶ νοῦν διὰ ταῦτα τὴν φαντασίαν ὠνόμασεν. 
Οὕτως οὖν ὑφαντικὸν τὸ ἄλογον καὶ ἐν ἡμῖν, ὡς ἐν τῷ ἀράχνῃ. 

θὅ. ΑἸΗΦΙΧΕΖΩ͂Ι ΚΕΦΑΖΗΙ. Σαφῶς ταῦτα προσήκει 
τῷ ἀλόγῳ καὶ ἐν ἡμῖν" προσαγωγὸν γάρ ἐστιν αὐτοῦ τὸ φιλή- 
δονον τῶν πολλῶν καὶ ἐπέραστον τοῖς μὴ κρίνουσιν ὀρϑῶς. Διὸ 
καὶ τὸν ΠΟΘΟΝ αὐτοῦ εἶπεν ΑΡΓΑ,ΔΕΟΝ, οὐκ ὄντα καϑα- 

ρὸν, ἀλλ᾽ ὑλικὸν, καὶ διὰ τοῦτο χαλεπόν" καὶ τὰς ΓΎΪΟΚΟ- 

ΡΡΟΥΣ δὲ ΜῈ. ἘΔΩΝΑ͂Σ, ὡς τὰ γυῖα κοσμούσας. Τὸ γὰρ 
κοσμεῖν καὶ καλλύνειν οἵ παλαιοὶ κορεῖν ἔλεγον" τὸ δὲ διδασχῆ- 
σαι ἀπὸ τοῦ διδασχῶ γέγονε περισπωμένου. ΓΥΙΟΚΟΡΟΥ͂Σ, τὰς 
εἰς κόρον ἀγούσας τὰ γυῖα, ἤτοι τὰς μέχρι κόρου ἐσθιούσας τὰ μέλη" 

ἢ τὰς φροντίδας τὰς κατεσϑιούσας τὰ μέλη τοῖς χρωμένοις. δηλονότι" 

ἢ μελεδῶνας τὰς τρεφούσας τὸ σῶμα, ὅϑεν τὸ φροντίξειν περὶ τῆς 
γαστρός" γυναικὶ γὰρ οὐδὲν μέλει ἄλλο ἢ μόνον τὸ σῶμα κατακόρως 
τρέφειν, ἢ ὅτι παναίτιοι τοῖς ἀνδράσι φροντίδων εἰσίν. 

67. ΚΥΝΕΟΝ ΤῈ ΝΟΟΝ. Εἰκότως καὶ ταῦτα φέρειν ὁ ἂν 
εἴποις εἷς τὴν ἐν ἡμῖν ἄλογον ζώην" ἀναιδῆ μὲν οὖσαν ὡς κατεξ- 
αγισταμένην τοῦ λόγου πολλάκις καὶ μὴ ὑποστελλομένην τῷ τῇ 
φύσει κρείττονι" ἀπατῶσαν δὲ τὸ ἐν ἐκείνῳ δυνάμενον χρίνειν 
καὶ γοητεύουσαν ταῖς ἡδυπαϑείαις. 

18. ΧΑ͂ΡΙΤΕΣ ΤῈ ΘΕ.]. Χάριτές εἰσι τρεῖς" Πειϑὼ, 

᾿χ4γλαΐα, καὶ Εὐφροσύνη. Ὧραι τρεῖς" Εὐνομία, Δίκη, Εἰρήνη. 

74. ὍΡΜΟΥΣ ΧΡΥΣΕΙΟΥΣ. ᾿Επειδὴ ἡ γυνὴ κεκοσμημένη 
πείϑει τὸν ἄνδρα πρὸς συνουσίαν τάχος. Σαπφὼ δέ φησι τὴν 
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Πειϑὼ ᾿ἀφροδίτης ϑυγατέρα. Καὶ τὸ ΕἸΑ͂ΡΙΝΟΙΣΙΝ, ἀπὰ 
τοῦ πληρεστάτου τὰ ἄνϑη τὰ κατὰ καιρὸν λέγει, καὶ τὸ, ΠΑ͂ΝΤΑ͂ 
4Ε ΟἹ ΧΡΟΙ, ἀντὶ τοῦ τὸν λοιπόν. ΚΟΣΙ͂ΟΝ δὲ τὸ ἱμά- 
τιον λέγει, ἐπειδὴ τὸ σῶμα κοσμεῖ. ἘΕἘΦΗΡΙΜΟΣΕ δὲ, ἐπειδὴ ὁ 
μετὰ μηχανῆς. 

71. ΕΝ 4᾽ ΑΡΑ͂ ΟἹ ΣΤΗΘΕΣΣΙ. Καὶ ταῦτα ἀληϑῆ 
περὶ τοῦ ἀλόγου͵ Τὸ γὰρ ἐν αὐτῷ γνωστικὸν οὐκ ἐφάπτεται 

- τῆς ἀληϑείας, ἀλλὰ φαντασίας ἴσχει ψευδεῖς παραχρουομένας 
τὸν. λόγον, ἧπερ αὐτὰς ἐπιτρέψειεν. ; 

ΑΡΓΕΙΦΟΝΤΗΣ. Πῶς ἄνω μὲν Ζεὺς «Ηφαίστῳ ἐκέλευ-- 
σεν ἐνθεῖναι φωνὴν, νῦν δὲ ὃ “Ερμῆς ἐντίϑησι; “Ῥητέον οὖν, ὡς 
τὸ μὲν ἐνδιάϑετον ἐκεῖνος, τὸ δὲ προφορικὸν ὁ “Ἑρμῆς ἐντίϑησιν. 

79. ΕΝ 4᾽ 4Ρ4. ΦΏΝΗΝ. Τοῦτό τινες περιττόν φασιν" 
ἤδη γὰρ ὃ Ἥφαιστος δέδωκεν αὐδὴν τῇ γυναικί" εἰ δὲ καὶ τοῦτο 
γνήσιον εἴη τοῦ “Ησιόδου, τὸν Ἥφαιστον τὸ ὄργανον ἐροῦμεν 
ὑποστῆσαι τοῦ ἀλόγου, δι᾽ οὗ δύναται συμῳϑέγγεσϑαι τῷ λόγῳ, 
τὸν δὲ Ἑρμῆν αὐτὴν δοῦναι τὴν δύναμιν τὴν λογοειδῆ" λόγων 
γὰρ δεσπότης οὗτος ὃ ϑεός. Πανδώρην δὲ, ἢ ὅτι πάντων δῶρα 
ἔλαβεν, ἢ ὅτι δῶρον πάντων τῶν ϑεῶν. ΑΑΦΗΣΤΗΙΣΙ δὲ, 
τοῖς διανοητικοῖς ἀνδράσι καὶ εὑρετικοῖς. 

84, ΕΙΣ ἘΠΙΜΗΘΕΑ͂. Θεός τίς ἐστι καὶ οὗτος, λογι- 

σμοῦ μὲν αἴτιος, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ προνοητικοῦ τῶν ἐχβησομένων, 
ὥς ὃ Προμηϑεὺς, ἀλλ᾽ ἐκείνου τοῦ μόλις ἐκ τῶν ἀποβάντων 

πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστρέφοντος. Ὅϑεν ἐκεῖνος μὲν προαγορεύει μὲ 
δέχεσθαι τὴν γυναῖκα, δεξάμενος δὲ οὗτος τότε δὴ γινώσκει τὸ 
χκαχόν.. “ δὴ πάσχουσιν αἵ ψυχαί" τούτων γὰρ, αἱ μὲν νοερώ- 
τεράι καὶ πρὸ τοῦ παϑεῖν ἀποσκευάζονται τὴν ἀλογίαν" αἱ δὲ 
ἀσϑενέστεραι μόλις ἐκ τῆς πρὸς αὐτὴν τὴν γένεσιν κοινωνίας εἰς 

ἔννοιαν ἄγονται τῶν ἀπ᾿ αὐτῆς καχῶν: δὲ αἵ ψυχαὶ πάσχου- 
σιν, ὃ μῦϑος ἐπὶ τοὺς προνοοῦντας αὐτῶν ἀναπέμπει ϑεούς. 
ΕΙΣ ἘΠΙΜΉΘΕΑ. Ἐς τοὺς ἀπρονοήτους ἀνθρώπους, ἡ εἰς ἀντὶ 

'τοῦ προς. Ἔστι δὲ τὸ σχῆμα ᾿Αἀττικὸν, ὅμοιον τῷ, 
εἰς ᾿Δγαμέμνονα δῖον ἄγον. 

ΑΡΓΕΙΦΟΝΤΗῊΣ δὲ, ἤτοι ὁ ἐν ᾿Δργῷ φωνῶν"-...... εἰρηνικὸς γὰρ ὁ 
ϑεὸς καὶ ἀψευδής" οἱ δὲ νεώτεροι, ὅτι Ἴἄργον ἐφόνευσε τὸν πανό- 
πτὴν....... Νέσσος δὲ ὁ Χῖος, ἀπὸ τοῦ διάγειν τὰς τῶν τελευτώντων 
ψυχάς. Τὸ δὲ ΔΑΜΗΧΑΝΟΝ, ἀντὶ τοῦ ἀμηχάνως, ἐπιῤῥηματικώς. 
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8δ. ΘΕΩΝ ΤΑ͂ΧΥΝ ΑΓΓΕΩ͂ΟΝ. Οἰκείως ὃ “Ἑρμῆς 
εἴληπται συναγωγεὺς τῶν δύο ψυχῶν, τῆς ἀλόγου καὶ λογικῆς, 
εἷς τὴν πρὸς τὸ σῶμα κοινωνέαν, μέσος γάρ ἐστιν ὡς ἄγγελος. 
Ὁ γὰρ ἄγγελος δύο τινῶν ἐστιν, ἄλλου πρὸς ἄλλον ἀγγέλλων διά-- 
γοιαν" καὶ τὸ ἄλογον δὲ μέσον τοῦ τε σώματός ἐστι καὶ τῆς 

λογικῆς ψυχῆς. Στιχτέον δὲ εἰς τὸ ἄγοντα, οὐ γὰρ πάντων 
τῶν ϑεῶν ἦν τὸ δῶρον, ἀλλὰ τοῦ Διός. 

ΟΥ̓Δ᾿ ἘΠΙΜΗΘΕΥΣ.:. ᾿Δρχηγὸς γὰρ τοῦ τετάρτου γένους 
τοῦ ἡρωϊκοῦ, Ζευκαλίων, ἐφ᾽ οὗ ὃ κατακλυσμὸς, γαμεῖ Πύῤῥαν 
τὴν Πανδώρας καὶ Ἐπιμηϑέως. Καὶ οὗτος δὲ ὃ μῦϑος ἐπιτη- 
δειότατος πρὸς ἀποτροπὴν τοῦ ἀδελφοῦ, ὅπως μὴ σχολάζοι πόρ-- 
γαις" ἦν γὰρ περὶ αὐτὰς ἐπτοημένος. Ὅϑεν φησὶ, 

Μηδὲ γυνή σε νόον πυγοστόλος ἐξαπατάτω, 

89, ὍΤΕ ΔΉ ΚΑ͂ΚΟΝ. Φησὶν, ὅτι Προμηϑεὺς τὸν τῶν 
καχῶν πίϑυν παρὰ τῶν Σατύρων λαβὼν. καὶ παραϑέμενος τῷ 
Ἐπιμηϑεῖ, παρήγγειλε τὴν ἹΠανδώραν μὴ δέξασϑαι. ὯὉ δὲ, ὅτε 
τὸ κακὸν ἔσχε παρ᾽ αὐτῷ, τότε ἐνόησε τί αὐτῷ ἐπέμφϑη" διὰ 
τοῦτο καὶ ᾿ΕἘπιμηϑεύς. Ἔστι δὲ ὅμοιον τῷ τοῦ Ὃμήρου, 

Ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 

90. ΠΡΙ͂Ν ΜΕΝ ΓΑ͂Ρ, Οὐ χρόνῳ τὸ πρὶν, ἀλλὰ κατὰ 
τὴν τάξιν μόνον τῶν πραγμάτων νοητέον. “Σημαίνει γὰρ, ὅτι 
ἄνευ μὲν τοῦ ἀλόγου ζῶσιν αἵ ψυχαὶ πάντων ἔξω κακῶν καὶ 
ταλαιπωρίας" διὰ δὲ τὸ ἄλογον ὑποπεπτώχασιν χαὶ τοῖς ἀπὸ τῆς 
Εἱμαρμένης πόνοις, ἵνα φύγωσι τὴν μετ᾽ αὐτοῦ ζωήν" ἃς δὴ 
κῆρας ὀνομάζει καὶ αὐτὸς ὡς Ὅμηρος. 

94. 44,114 ΓΥΝΗ. Ἔστι μὲν ὃ πίϑος ἢ μία δύναμις 

τῆς Εἱμαρμένης, ἣ πάντων τῶν ἀπονεμομένων ταῖς πεσούσαις 
εἷς τὴν γένεσιν ψυχαῖς χωρητικὴ, καλλιόνων ἢ χειρόνων, δι᾽ ἃ 
εὔμοιροί τινες εἰσὶν ἢ κακόμοιροι. Περιέχει γὰρ οὗτος τοὺς παρ᾽ 

Ὁμήρῳ δύο πίϑους, τοὺς τῶν κηρῶν πλήρεις. 4]ιόπερ ἐν τούτῳ 
καὶ τὰ ἀγαϑὰ, καὶ ἐλπὶς ἐν αὐτῷ μόνη τοῖς δυστυχοῦσε παρα- 
μυϑίαν φέρουσα διὰ τὴν τῶν ἀμεινόνων προσδοκίαν χαὲ τὴν 
μεταβολὴν τῶν παρόντων κακῶν. ᾿Αναπετάννυσι δὲ ἣ γυνὴ τὸν 
πίϑον, ὡς ἐκφαίνουσα τὰς κῆρας ταῖς ψυχαῖς, ὧν ἐστι παρε- 
χτιχὴ, καὶ ἀναγχαίας δειχνῦσα δι᾿ ἑαυτὴν ἠλογημέναις αὐταῖς. 
Τούτων δὲ σωφρονιζουσῶν ἀπὸ τῆς πτώσεως καὸὺ ἐξανιστασῶν 
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ἀπ᾿ αὐτῆς. Ποίου πίϑου; τέ γὰρ περὶ πίϑου εἶπε; φαίνεται οὖν 
νεώτερος Ἡσίοδος .Ομήρου Κακῶς δὲ εἶπεν ΕΝ ΑΡΡΗΚΤΟΙΣῚ 
ΔΌΜΟΙΣΙΝ, ἐπὶ τοῦ πίϑου δόμον εἰπών. Σέλευκος δὲ γράφει 
ΠΙΘΟΙΣΙ, Πίϑον δὲ τὰ ἐν οὐρανῶς Οὐ πάντα δὲ τελειοῦνται τὰ 

,τῆς ἐλπίδος" ὅϑεν Θουκυδίδης κινδύνου παραμυϑίαν εἶπε τὴν ἐλπίδα, 
καὶ "Ὅμηρος ᾿ 

ἐλπωρὴ ἔπειτα φίλους τ᾽ ἰδέειν. 
καὶ, 

Ἔλπομαι εὐχόμενος Διΐ τ᾿ ἄλλοισί τε ϑεοῖσιν. 

97. ΕΝΩ͂ΟΝ ΕΜΤΗ͂ΝΕ ΠΙΘΟῪ. Ὥς φησιν, ἔμεινεν ἕν. 

τῷ πίϑῳ ἢ Ἐλπίς" ἔστι γὰρ τοῦτο ἐν ἀνθρώποις. Τοῦτο δὲ 

καὶ ΓΊΝΗΙ ὃ ἀρχιοινοχόος τοῦ βασιλέως προὔτεινε. Φησὶν 

οὖν “ρίσταρχος, ὅτι ἧ μὲν τῶν κακῶν ἔμεινεν, ἡ δὲ τῶν ἀγα- 

ϑῶν ἐξῆλθεν" ὅϑεν ἀκυρολογοῦμεν λέγοντες ἐλπίζειν κακά. Ἢ 

γὰρ ἐλπὶς κακῶν, οὐ ϑεῶν. ὋὉ δὲ Ἡσίοδος ἀκύρως ἐπὶ κακῶν 

εἶπεν. ἘΞΈΠΤΗ. Ὡς ἂν τὰ κακὰ ἐξελθόντα ἐκ τοῦ πίϑου" ταῦτα 
δὲ λέγει αὐτῷ, παραινῶν αὐτὸν ἀπέχεσθαι τῆς ἀδικίας, καὶ ἀντιλαμ- 
βάνεσϑαι τῆς ἀληϑείας, καὶ μιμεῖσθαι τοὺς τότε ἀνθρώπους μᾶλλον, 
καὶ μὴ τοὺ; μετὰ ταῦτα γεννωμέπους. Οἰκείως δὲ ὁ πίϑος εἰσάγεται 
διὰ τὴν πειϑὼ τὴν ἀπὸ τῶν γυναικῶν, ἀγαϑῶν μὲν κενὸς, ἐλπίδας δὲ 
μόνας ἔχων κενάς, ---- ΠΩΛΙ͂Α ΠΙΘΟΙΟ. Πῶς ἐλϑοῦσα ἐπὶ κακοποιΐᾳ 
ἐπέσχεν ὥσπερ φειδομένη; Ῥητέον οὖν, ὅτι ὥσπερ “Ψομίσασα πάντα ἐξε- 

ληλυϑέναι τὰ κακὰ τὸ πῶμα τῷ πίϑω ἐπέβαλεν. Ἔνιοι δὲ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ πώματος ἐκδέχονται" ὅτι δι᾿ ἑαυτοῦ συγκλεισϑὲν ἐπέσχε τὴν ἐλ- 
πίδα. Τὸ δὲ ἀλάληται ἀπὸ τοῦ ἀλῶ, ἄλημι, ἄλημαι, ἐνεστὼς παϑη- 
τικὸς Αἰολικὸς, ὡς δίξζημαι καὶ ἀκάχημαι" καὶ κατὰ ἀναδιπλασιασμὸν, 
ἀλήλημωι " καὶ κατὰ συστολὴν Αἰολικὴν, ἀλάλημαι. 

102. ΝΟΥΣΟΙ 4᾽ “]ΦΝΘΡΏΠΟΙΣΙΝ. Τὰς νόσους αὖτο-- 

μάτως φοιτᾷν σιγώσας εἶπεν, ὡς ἀπὸ τοῦ παντὸς ἡμῖν προσπι- 
πτούσας κατὰ τὰς τῆς Εἱμαρμένης περιόδους ἐξαίφνης. ᾿Εσω- 

ματοποίησε δὲ αὐτὰς προσιούσας ἀφώνους ποιήσας, ἐνδεικνύ- 
μένος, ὅτε καὶ τούτων ἔφοροι δαίμονές εἶσιν" οἵ τινὲς δρῶσιν 

ἀφανῶς ἐπιπέμποντες τὰς νόσους τὰς ὑπὸ τὴν Εἱμαρμένην τε- 
ταγμένας, καὶ τὰς ἐν τῷ πίϑῳ κῆρας διασπείροντες. Καὶ τοῦτό 
ἐστε τὸ ἀφελεῖν αὐτῶν τὸν 4ἰα τὴν φωνὴν, τὸ τοὺς ἐφόρους 
αὐτῶν δαίμονας κατ᾽ οὐσίαν τούτων εἶναι ποιητικοὺς, αὐτῷ τῷ 
εἶναι δρῶντας ἐφ᾽ οἷς ἐτάχϑησαν. ΑΥ̓ΤΟΜΑΤΟΙ δὲ, ἤγουν αὐ- 
ϑαίρετοι" λεληϑότως γὰρ ἐπέρχεται τὰ κακά, 

104. ΕΜΠΕΙ͂ ΦΏΝΗΝ. ᾿49ετεῖται δὲ ὃ στίχος ὃ λέγων, 
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ὅτι ἄφωνοι αἱ γόσοι. ᾿Μγνοοῦσι δὲ ὅτι ,»σωματοποιεῖ ταύτας, ὡς 

Ὅμηρος Ἔριν καὶ 4εῖμον. Θέλει δ᾽ ἐμφανίσαι ὅτι καὶ αἱ νόσοι 
λεληθότως ἐπιφέρονται τὰ σημεῖα τῶν κακῶν. 

105. ΦΊΟΣ ΝΟΟΝ ἘΞΑΜ“ΕΩ͂ΣΘΑΙ. Οὐ δυνατόν ἔστι 
τοῦ Διὸς νοῦν ἐκχλῖναι, ὃ ἐστι τὴν Εἱμαρμένην" ταύτην γὰρ οἱ 
Στωϊχοὶ Ζ]ιὼὸς νοῦν προσηγορεύχασι. 

1006{.0 ΕΚΚΟΡΥΦΏΩΣΩ, Τὸ ἐκκορυφῶσαι δηλοῖ τὸ ἀποχα- 
λύψαι καὶ εἰς ἄχραν γνῶσιν ἡμᾶς ἀναπέμψαι τῆς ἀνθρωπίνης 

φύσεως. 4]ηλοῖ δὲ τὸ ἐπαγόμενον. Τὸ γὰρ, 
Ὡς ὁμόϑεν γεγάασι ϑεοὶ ϑνητοί τ᾽ ἄνθρωποι, 

προτρεπτικῶς μὲν εἴρηται εἷς ἀρετήν. Εἰ γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν 
ἐσμὲν τοῖς ϑεοῖς, οὐχ ἡ φύσις ἡμῶν αἰτία τοῦ κακοῦ, ἀλλ᾽ ἡ 
περὶ τὴν προσήκουσαν ἐπιμέλειαν καὶ τελειότητα ῥαϑυμία, Πῶς 
δὲ ἐκ τῶν αὐτῶν ἐσμὲν οἵ ἄνϑρωποι τοῖς ϑεοῖς, ποιήσει δῆλον. 

εἰπὼν, ὅτι καὶ ἡμεῖς ποτὲ κρονίαν ἐζῶμεν ζωὴν, καὶ ἦμεν καϑα- 

ροὶ καχῶν, ὡς οἱ ϑεοὶ, διὰ δὲ τὴν ὕφεσιν προήλϑομεν ἀπὸ τῶν 
ϑεοειδῶν ἀνθρώπων εἷς τοὺς νῦν ὄντας καὶ ἐμπαϑῶς ζῶντας. 
᾿Εκκορυφώσω, ἀνακεφαλαιώσομαι, δύναται μὲν ἀκούεσθαι ἐκτελέσω, 
οἷον κορυφὴν ἐπιϑήσω. Δύναται δὲ καὶ οὕτως, ἕτέρου σοι λόγου ἀπάρ- 
ξομαι" ἐπεὶ ἡ κορυφὴ ἀρχὴ τὶς τοῦ σώματος ἐστίν. ᾿Αλαξονικὸς δὲ ὁ 
στίχος ἐστὶν, ἀλλὰ τούτοις πρὸς ἀρετὴν προτρέπεται, Εἰ γάρ συγγενεῖς 
ἐσμὲν θεοῖς, τοῦ μὲν συγγενοῦς ἡμῖν ἀγαθοῦ φροντιστέον, ἀφεκτέον 
δὲ τῆς κακίας, ὡς κακοῦ καὶ ἀσυγγενοῦς. Τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ, ὅτι" καὶ 
τὸ ΓΈΓΔΑΣΙΝ ἀντὶ τοῦ ἐγένοντο ὁμοῦ ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους" ἀλλ᾽ ἡ 
κακία ἐπεχώρησε. Καὶ τοῦτο δὲ μετὰ τῆς ἐπ᾿ ἀρετὴν προτροπῆς, ἵνα 
καταιδέσῃ τῶν κακούργων τὸ γένος αἰσχύνεσθαι. 

109. ΧΡΥΣΕΟΝ ΜῈΝ. Πᾶς οὗτος ὃ περὶ τῶν ἀνϑρωπίνων 
πολιτειῶν λόγος ἔνδειξιν ἔχει τῶν ἐν ταῖς ζωαῖς ταῖς ἀνθρωπί-. 
γαις μετοβυλῶν. εἷς κακίαν ἐξ ἀρετῆς, καὶ εἰς ἀρετὴν ἐκ κακίας, 

καὶ μὴ εἶναι μίαν ἐν πᾶσι ζωὴν, ἀλλ᾽ ἔχειν ποικιλίαν" εἰ δὲ . 

ποτὲ μὲν ἄμεινον γένος εἶναί φησι, ποτὲ δὲ χεῖρον, ἀεὶ καὶ τῶν 
ἀμεινόνων ὄντων καὶ τῶν χειρόνων, (οὐ γὰρ ἀπολέσϑαι τὰ κακὰ 

δυνατόν" οὐδὲ πολλῷ μᾶλλον τὰ ἀγαϑὰ κατὰ φύσιν ὄντα τοῖς 
ἀνθρώποις,) οὐ δεῖ ϑαυμάζειν" ὡς γὰρ πρός τινα τόπον δρῶν 
τὰς τοιαύτας ὅρα μεταβολάς. Κωλύει δὲ οὐδὲν ποιητικῶς, ὡδὶ 
μὲν εἶναι σιδηροῦν γένος, ὧδὶ δὲ χρυσοῦν. Εἰ δὲ τοῖς ἀμεταβό- 
λοις εἷς ἔνδειξιν χρῆται τῶν ζώων τῷ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ 
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σιδήρῳ, μὴ δὲ τοῦτο ϑαυμάζωμεν" ποιητιχὸν γὰρ ἦ μεταφορὰ 
καὶ ἡ δι᾽ εἰκόνων τῆς ἀληϑείας παράστασις. 

111. ΟἹ ΜῈΝ ΕΠῚ ΚΡΟΝΟΥ. Ὅτι μὲν οἱ ἀπὸ χρυσοῦ 
γένους ἄνθρωποι ζωὴν εἶχον καϑαρὰν καὶ ἄϊλον καὶ ἀπαϑῆ" 
καὶ ταύτην ὃ χρυσὸς δηλοῖ, καϑάπερ ἐξηγήσατο καὶ Πλάτων, 
φανερόν. Καὶ γὰρ ὃ χρυσὸς ἄδεκτος ἰοῦ καὶ σήψεως" καὶ διὰ 
τοῦτο φέρει τῆς ἀπαϑείας εἰκύνα. Πῶς δὲ ἐπὶ Κρόνου ἔζων οἱ 
τοιοῦτοι, μάϑοιμεν ἂν νοήσαντες, ὅτι τῆς νοερᾶς δοτήρ ἔστιν ὃ 
Κρόνος ζωῆς, κόρος ὧν τοῦ νοῦ, μᾶλλον δὲ κορὸς “νοῦς, καὶ 

χαϑαρός" τὸ γὰρ κορὸν σημαίνει τὸ χαϑαρόν. . Πάντες οὖν οἵ 
γοερῶς ζῶντες, Κρονίαν ἔχουσι πολιτείαν" καὶ διὰ τοῦτο λέγεται 
βασιλεύειν αὐτῶν ὃ Κρόνος, ὥσπερ ὃ Ζεὺς τῶν πολιτικῶς ζών- 
των, κατὰ τὴν ἀρίστην πολιτείαν τὴν πάντα κοινὰ τιϑεμένην. 
Οὐχὶ τῶν ϑεῶν οὖν οἰητέον τὴν βασιλείαν τὴν πάντα κοινὰ τιϑε- 
μένην μεταβάλλειν, ἀλλὰ τῶν ψυχῶν τὴν ζωὴν μεταβαλλουσῶν, 

ἄλλον βασιλέα ποιῆσαι ϑεόν" τὸν δὲ μῦϑον ἀφ᾽ ἡμῶν ἐπὶ τοὺς 
βασιλέας μεϑιστάναι τὴν μεταβυλήν. 

1192. ὭΣΤΕ ΘΕΟῚ. Εἰκότως οἱ παντὸς καϑαρεύοντις πά-- 

,ϑους, καὶ τῷ χρυσῷ διὰ τοῦτο τῷ ἀσήπτῳ καὶ καϑαρῷ δμοιω-- 
ϑέντες, δμοιότατοι τοῖς ϑεοῖς λέγονται εἶναι. Καὶ γὰρ οἱ ϑεοὶ 
πρώτως εἰσὶν ᾿ἀπαϑεῖς" αἱ ψυχαὶ δὲ κατὰ μίμησιν ἐκείνων ταύ-- 
της τυγχάνουσιν τῆς εὐδαιμονίας. 

118, ΟΥ̓ΔῈ ΤΙ ΔΈΓΙΑ͂ΟΝ ΓΗΡΑ͂Σ. Καὶ τοῦτο Κρόν,όν 
ἐστι" καὶ γὰρ τὸν Κρόνον ἀεὶ μελαίνας ἢ ἔχειν τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου 
τρίχας φησὶν Ὀρφεύς" Πλάτων δὲ τοὺς ἐπὶ τῆς Κρονίας περιό- 

δου ἀποβάλλειν φησὶ τὸ γῆρας, καὶ ἀεὶ γίνεσϑαι νεωτέρους. 
Ἐνδείκνυται δὲ πάντως, ὡς ἄρα οἱ κατὰ ϑεὸν ζῶντες καὶ διὰ 

τοῦτο Κρόνιον ἔχοντες βίον ἀεὶ ἐπὶ τὸ ἀκμαιότερον ὁδεύουσι, τὴν 
τῇ γενέσει σύζυγον φϑορὰν ἀφέντες" ἐν γὰρ τῇ γενέσει τὸ γῆρας, 
ἔξω δὲ τῆς γενέσεως ἀεὶ τὸ νέον ἐστὶ καὶ ἀκμάζον, τοῦ παρὰ 

φύσιν οὐχ ἔχοντος χώραν ἐν αὐτοῖς. 
115. ΘΑ͂ΖΊΙΗΙΣΙ. Ἰστέον, ὅτι τὸ Θάλεια τὸ ἐπίϑετον τῆς. 

εὐωχίας καὶ ἢ ἸΠοῦσα διὰ τῆς εἰ διφϑόγγου γράφονται, οἷον 
ΔΑΙ͂ΤΑ ΘΑΖΕΙΩ͂Ν, καὶ ΜΟΥΣΩΗΩ͂Ν ΘΑΖ“ΕΙΑΩ͂Ν. «Ἄὕτη 
δὲ ἡ εὐωχία, καὶ ἡ Χάρις, καὶ ἣ Νηρηΐϊς διὰ τοῦ ι; 

"ς μοι τηλύγετος τρέφεται ϑαλίῃ ἐνὶ πολλῇ. 
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1106. ΘΝΗ͂ΣΚΟΝ 4“ ὯΣ ὝΠΝΩΙι. Καὶ τοῦτο ἑπόμενον 
τοῖς ἀνύσως ζῶσι, τὸ τὴν ἀπὰ τῶν σωμάτων λύσιν ἀβίαστον 
γίνεσϑαι καὶ ἄπονον" καὶ οἷον ἀποβολὴν εἶναι χιτῶνος τὴν ἀπό- 
ϑέσιν τοῦ σώματος. Καὶ διὰ τοῦτο ὕπνῳ παραπλήσιον εἶναι 
τὼν ϑάνατον εἶπε μετὰ ῥαστώνης συμβαίνοντα καὶ κατὰ φύσιν, 
ἀλλ᾽ οὐ βιαίως. ᾿ ν᾿ 

117. 118, ΚΑ͂ΡΠΟΝ 4ῈΕ ΦΕΡΕΙ͂ ΖΕΙΩΏΡΟΣ ὩΡΟΥΡΑ͂ 

ΑΥ̓ΤΟΜΆΤΗ. ΜΚΚυοτὰ τὴν φύσιν τοῦτο τῆς ἀφϑονίας καὶ εὐ-- 
- μοιρίας σημεῖον. 

ΕΘΕΜΉΣΙΠΟΙ. Ἔκ παραλλήλου" ἘΘΕΖΉΠΠΟΙ γὰρ καὶ 
ἭΣΥΧΟΙ ταυτόν ἐστιν" ἡσύχως καὶ ἑκουσίᾳ γνώμῃ. Ἐμφαί- 
γει δὲ διάϑεσιν ψυχῆς ἀρίστης, ἀφ᾽ ἧς ἐστι τὸ χαίρειν καὶ εἰ- 
φραίνεσϑαι καὶ ἀλύπως εὐωχεῖσθαι, ἀντὶ τοῦ μεϑ᾽ ἡδονῆς. 

ΟΙ 41᾽ ΕΘΕΜΗΙΜΟΙ͂. ᾿Εϑελουσίως ἔζων καὶ κατὰ βούλη- 
σιν. ἀπέλαυον τῶν γινομένων. 

128, ΑΥ̓ΤΑ͂Ρ ἘΠΕΙ͂ ΚΕΝ. Τίς μὲν ἡ ζωὴ τῶν ἐκ τοῦ 
χρυσοῦ γένους, εἶπεν. ᾿Αχολούϑως δὲ φράζει, τίς ἡ μετὰ τὸν 

. ϑάνατον αὐτῶν λῆξις καὶ τάξις. Τρία γὰρ, ὃ βίος, ὃ ϑάνατος, 

καὶ ἡ λῆξις. Εἴρηται δὲ, ἀπαϑὴς μὲν ὃ βίος, ἀβίαστος δὲ ὃ 

ϑάνατος" τὸ δὲ τρίτον νῦν λέγεται διμμονία ἡ λῆξις. Οἱ γὰρ 
ὀὕτω βεβιωχότες κατὰ βούλησιν ϑεῶν ἐν δαιμόνων τάξει καϑί- 
στανται, τῶν ζωόντων ϑνητὸν βίον ἀνθρώπων, οἱ ἀγαϑοὶ ὄντες καὶ 

τοῖς ἀνϑρώποις ἀγαϑῶν αἴτιοι, φυλάττοντες αὐτῶν ἀπήμονα τὸν 

βίον, εὔπορόν τε ποιοῦντες τὴν μετὰ τῶν σωμάτων αὐτῶν ζωήν. 
124, ΤΟΙ ΜΕΝ ΔΙ ΑΠΙΜΟΌΟΝΕΣ. Τοὺς μεϑισταμένους τοῦ 

ζῇν, ὄντας δὲ φύλακας τοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων, δαίμονας καλεῖ, 

παρὰ τὸ δαῆναι τὰ πάντα, ἢ μερίζειν τὰ ἀγαθὰ καὶ κακὰ τοῖς 
ἀνθρώποις. Ὅμηρος δὲ δαίμονας τοὺς ἀνθρώπους οὐ καλεῖ, 

ἀλλὰ τοὺς ϑεούς. Ἢ οὕτως" εἰς τέσσαρα διαιρεῖ τὴν λογικὴν 
πᾶσαν φύσιν" τὴν μὲν πρώτην ϑεῶν" τὴν δὲ δευτέραν δαιμό- 
γων" τὴν δὲ τρίτην ἡρώων" καὶ τὴν τετάρτην ἀνθρώπων. Καὶ 
τὸ μὲν ϑεῖον ἡμῖν ἀνεπίμικτον" δαίμονας δὲ τοὺς ἐφορῶντας τὰ 
ἀνθρώπινα, ὡς καὶ Πλάτων φησίν. 

, 125. ΕΣΘΑ͂ΟΙ, ἘΠΙΧΘΟΝΙΟΙ. Πεπλασμένως, ἐπειδὴ 

οἱ ϑεοὶ ἐπουράνιοι, τούτους ἐπιχϑονίους λέγει, ἵνα φόβος ἐγγέ- 
νηται περισσὸς, διὰ τὸ πλησιάζειν τοὺς ἐφόρους. 
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128, ΠΑΟΥΤΟΔΟΤ ΑΙ. Τοῦτο παιδευτικῶς εἶπεν, ἀπα- 
χρινόμενος πρὸς τοὺς βασιλεῖς, οἱ πολλοῦ δέουσιν εὐπόρους ποιεῖν 

τοὺς ἀνθρώπους δωροφάγοι τινὲς ὄντες. Ποκονουχὶ λέγει σαφῶς, 
εἰ γέρας ἐστὶ βασιλικὸν: προτεινόμενον ὑπὸ τῶν ϑεῶν τὸ ἀγαϑᾳ- 
ποιεῖν, καὶ πλουτοδότας εἶναι δεῖ τοὺς βασιλικοὺς ἄνδρας, καϑα- 

ρέΐειν τε πάσης κακουργίας, καὶ τῆς τῶν χρημάτων ἐπιϑυμίας, 
ὧν. εἶσιν ἄλλοις χορηγοὶ κατὰ βούλησιν τῶν ϑεῶν. 

129. ΦΕΥΤΕΡΟΝ ΑΥ̓ΤΕ ΓΕΝΟΣ. ὋὉ μὲν ᾿Ορφεὺς τοῦ 
ἀργυροῦ γένους βασιλεύειν φησὶ τὸν Κρόνον, τοὺς κατὰ τὸν 
καϑαρὸν λόγον ζῶντας ἀργυροὺς λέγων, ὥσπερ τοὺς κατὰ νοῦν 
μόνον χρυσοῦς. Ὁ δὲ Ησίοδος ἐϑέλων τὴν μεταβολὴν ἐνδείξᾳ-- 
σϑαι τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, τὸ ἀργυροῦν γένος τῷν ἀνθρώπων 
ποιεῖ ῥάϑυμον" πλὴν χεῖρον μὲν τὸ ἀργυροῦν γένος εἶναί φησι 
τοῦ χρυσοῦ, οὐκ εἰς ἄκραν δὲ κακίαν ὀλισϑῆσαν, ἀλλ᾽ εἰς ἀργίαν. 
καὶ φυσικὴν ζωὴν ἀντὶ νοερᾶς. Ὅτι δὲ ἄργυρος ἰοῦ δεκτικὸς, 

ὃς καὶ διίΐστησιν ἔξω τεμνόμενος ὑπὸ τῶν ὑγρῶν τὴν ὑγρότητα 
χαὶ ψυχρότητα παντὸς μᾶλλον χεράμου καὶ χαλκοῦ, δῆλον. 
ἱϑύχεται γὰρ τὸ ὕδωρ ἐν αὐτῷ ῥαδίως καὶ ϑερμαίνεται περιτι- 
ϑεμένων ψυχρῶν ἢ ϑερμῶν, ὥστε διὰ τῶν πόρων τούτων καὶ 
ἰὸν ἐνδέχεσθαι, τοῦ χρυσοῦ πυκνοτάτου ὄντος. 

ΠΟΑ͂Υ ΧΕΙΡΟΤΈΡΟΝ. Οὐχ ὅτι ἐκεῖνο κακὸν ἦν, ἀλλ᾽ 
οὐχ ὅμοιον τῷ χρυσῷ, Τὸ δὲ ΠΟΑῪ ΧΕΙΡΟΤΈΡΟΝ, ἐστὶ 
συγχριτικὸν συγχριτιχοῦ, αὐτὸ γὰρ τὸ χεῖρον συγχριτικόν. Ὡς 
εἶπε λωΐτερον" αὐτὸ γὰρ τὸ λῶον συγχριτικόν ἐστι. Τὺ δ᾽ ἀρ- 
γύρεον ἔγεοι τῇ γῇ ἀκούουσι, λέγοντες, ὅτι ἐν τοῖς μεγάλοις ἔρ- 
γοις τὸ ἀργύριον τῆς γῆς γενεαλογεῖ. ; 

189, ,.} 1.41’ ἝΚΑΤΟΝ ΕΝ ΠΑ͂ΙΣ. ᾿Ὀρϑῶῦς τοῦ κακοῦ 
βίου τὴν ἀρχὴν ἐν τῇ μοχϑηρᾷ τίϑεται τροφῇ" τοιαύτη δὲ ἡ 

" πολὺν χρόνον ἐν τῇ γυναικωνίτιδι γενομένη. Καὶ γὰρ Πλάτων 
τῶν Περσικῶν τινος τοῦτο κατέγνω βασιλέων τὸν υἱὸν ἐάσαντος 
πολὺν χρόνον ὑπὸ ταῖς γυναιξὶ τεϑράφϑαι. Εἰκότως οὖν ἀπο- 
βαίνειν τὸν οὕτω τρεφόμενον μέγα νήπιον, ὡς ἀμαϑῆ πάντων 
ὧν δεῖ πράττειν τὸν ἀνδρικὸν καὶ γεννάδα τὸ ἦϑος. Κατὰ σύγκρι- 
σιν, Ἑπεὶ οὐ τῶν ο΄ ἐλάττους ἔξω». Τὸ δὲ ἑκατὸν οὐκ ἐπὶ ὡρισμένου 
χρόνου, ἀλλ᾽ ἐπὶ πλήϑους" ἔστε γὰρ ἀόριστον ἀντὶ τοῦ πολλά. 

188. 4ΤΑ ΔΊΩΝ. ὋὉ μετ᾽ ἐπιμελείας τρεφόμενος, καὶ 
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ὡς ἂν νηπιάζων ἀταλλόφρων, ὃ μηδὲ καρτερεῖν δυνάμενος, ὅϑεν 
χαὶ τὸ, Τέτλαϑι. 

185. ΠΑΥΡΙΔΊΟΝ ΖΩΕΣΚΟΝ. ΕἸ 'πολλῷ χρόνῳ ἐτρέ- 
φοντο, ὀλίγον δὲ διέζων καὶ ἤκμαζον, πῶς οἱ τρέφοντες αὐτοὺς 

διέζων; ἴσως οὖν πρὸς ἀπολογίαν τῆς ἐκτροφῆς. Τὸ δὲ παυρί- 
διον ζώεσκον, ὡς πρὸς σύγκρισιν τῶν ἑκατὸν ἐτῶν. 

186. ὝΒΡΙΝ ΓΑ͂Ρ. Ταῦτα ἑπόμενά ἐστι ταῖς ῥαϑύμοις 
ζωαῖς τῶν ἀνθρώπων. διὰ μαλϑακίαν ἐξυβρίζειν, καὶ μήτε τῶν 

εἷς ἀλλήλους ὕβρεων ἀπέχεσθαι, μήτε τῶν εἰς τοὺς ϑεοὺς τιμῶν 
ἀντέχεσϑαι" ζῇν δὲ ὁμοίως φυτοῖς πίνοντας καὶ ἐσθίοντας. Οὕτω 

ζήσαντες Συβαρῖται καὶ Κολοφώνιοι πρότερον ἀπώλοντυ, Περ- 
σῶν δὲ καὶ Πήδων ἥψατο τὸ πάϑος. 

143. ΤΟΙ ΜῈΝ ὙΠΟΧΘΟΝΙΟΙ͂. Οἱ μὲν πρὸ τούτων 
ἐπιχϑόνιοι ἦσαν κατὰ τὴν λῆξιν καὶ ἀγαθῶν χορηγοὶ καὶ φύλα- " 

κες τῶν ϑνητῶν, οὗτοι δὲ ϑνητοὶ φύλακες καὶ ὑποχϑόνιοι λέγον- 
ται, ὡς ἐν τοῖς ὑπὸ τὴν γῆν ταχϑέντες τόποις, διότι φυσικὴν 

εἶχον ζωὴν ἀντὶ νοερᾶς, ἐοικότες τοῖς φυτοῖς τοῖς τὰς κεφαλὰς 

ὑπὸ γῆν ἔχουσιν" εἰκότως οὖν ὑποχϑόνιοι, ϑνητοὶ δὲ φύλακες, 

ὡς ζῶντες κατὰ τὸ ϑνητὸν ἑαυτῶν" τοιαύτη γὰρ ἢ φυσικὴ ζωή. 
Τίνων δὲ φύλακες; ἢ δηλονότι ψυχῶν ἐν ἐχείνοις τοῖς τόποις 
διατριβουσῶν, οὐκέτε φυσικῶς ζησασῶν, ἀλλ᾽ εἷς πᾶσαν ὅλι- 

σϑησασῶν κακίαν" διὸ περὶ τούτων προσέϑηκεν, ὅτι καὶ αὐτοῖς 
τιμή τις ὀπηδεῖ, καϑόσον οὐ μεγάλα ἐξειργάσαντο κακὰ, οἷα 
τῶν ἐφεξῆς τούτοις. - 

΄145, ΤΡΙ͂ΤΟΝ 4.10 ΓΕΝΟΣ. Τοῦτο τὸ γένος εἶκό--: 
τως τρίτον, οὔτε νωϑρὸν ὃν, οὔτε πανοῦργον, ἀλλὰ δεινὸν ὄντως 

καὶ εἰς τυραννικὴν δυναστείαν ἐκλαχτίσαν καὶ φονικὸν, τῶν σω- 
μάτων μόνων ἐπιμελούμενον. Ζ1ι:ό φησιν, 

Ἄπλατοι"» μεγάλη δὲ βίη καὶ χεῖρες ἄαπτοι ᾿ 
Ἔξ ὥμων ἐπέφυκον -- 

δηλοῖ γὰρ, ὅτι τῶν σωμάτων τὴν ῥώμην ἤσκουν οἱ ἐν τούτῳ τῷ 
γένει, τῶν δ᾽ ἄλλων ἀμελοῦντες περὶ τὴν τῶν ὅπλων κατασκευὴν 

“διέτριβον, καὶ τῷ χαλχῷ πρὸς τοῦτο ἐχρῶντο, ὡς τῷ σιδήρῳ 
πρὸς γεωργίαν, διά τινος βαφῆς τὸν χαλκὸν στεῤῥοποιοῦντες, 
ὄντα φύσει μαλακὸν, ἐκλιπούσης δὲ τῆς βαφῆς ἐπὶ τὴν τοῦ σι- 
δήρου καὶ ἐν τοῖς πολέμοις χρῆσιν ἐλϑεῖν. Τοῦτο δὴ τὸ χαλ- 
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χοῦν γένος ἐκ μελιᾶν εἶπε φῦναι Δωρικῶς, ἀντὶ τοῦ ἐκ τῶν με- 
λιῶν τῶν δένδρων, οὐχὶ ἐκ τῶν ελιῶν Νυμφῶν" καὶ γὰρ Πελίας 
Νύμφας εἶναι φασιν" ἄτοπον γὰρ τοὺς ἐκ τοῦ ϑείου γένους ὄντας 
ϑηριώδεις φῦναι" ἀλλ᾽ ὡς ἐκ δένδρων στερεῶν καὶ δυσσήπτων 
γεγονότας, τά τε σώματα γενέσϑαι ἰσχύοντας, καὶ τὰ ἤϑη ἄτε- 
ράμονας καὶ βιαίους" τοῦτο γὰρ αἰνίττεται ἣ ἐκ τῶν μελιῶν αὖ- 
τοῖς γένεσις. 

154, ΚΑΙ ΤΟΙ͂ ΜῈΝ ΧΕΙΡΕΣΣΙΝ. «Αὐτοὶ παρ᾽ ἕαυ- 
τῶν κατέῤῥευσαν, ὡς δύσμιέτοι καὶ ϑηριώδεις ὄντες, οἷον ἀλλη- 

λοφονοῦντες, καὶ εἰκότως εἰς τὸν ὑποχϑόνιον τόπον καταδύντες, 
ἐν ᾧ τὸ ἄτακτον συνέωσται τοῦ κόσμου, καὶ τὸ ϑηροφανὲς τῶν 
δαιμόνων γένος, οὗς κύνας εἴωϑε τὰ λόγια καλεῖν. Εἰσὶ μὲν οὖν 
οὗτοι τρίτοι τινὲς εἰκότως ἀπὸ τῶν χρυσῶν" ἐκεῖνοι μὲν γὰρ 

ἀπαϑεῖς, οἱ δὲ μετ᾽ αὐτοὺς οὔτε ἀπαϑεῖς, οὔτε ἐμπαϑεῖς, εἰ 

καὶ τελευτῶντες ἐξύβριζον διὰ τὴν εὐπορίαν τῶν ἀναγκαίων" 
οὗτοι δὲ οὐ μόνον ὑβρισταὶ, ἀλλὰ καὶ φονικοὶ καὶ ἐμπαϑ εῖς, 
καὶ εἰς ἐσχάτην ἐλϑόντες μοχϑηρίαν, ὥστε ἐν τῇ τριάδι περιει- 

λήφϑαι τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν, τῷ χρυσῷ, τῷ ἀργύρῳ, τῷ χαλ- 
κῷ" καὶ γὰρ τούτων ἡ τάξις τῶν. ὑλῶν τοιαύτη ἐστίν" ὃ μὲν 
χρυσὸς ἡλιοειδὴς, διότι φῶς μόνον ὃ ἥλιος ἀῦλον" ὃ δὲ ἄργυρος 
σεληνιαῖος" διότι καὶ ἡ σελήνη σκιᾶς δεκτικὴ, καϑάπερ καὶ ἄρ- 
γυρος ἰοῦ" ὃ δὲ χαλκὸς χϑόνιος, καϑόσον οὐκ ἔχων δμοίως τὸ 
φωτεινὸν, πολλῆς ἐστιν ἀνάπλεως σήψεως. 

1596,ὥὨ,Ὠ ΕΤ᾽ 4.14.0 ΤΕΤΑ͂ΡΤΟΝ. Τὺ μὲν τρίτον γένος 
ἐξέλιπε διὰ τοῦ κατακλυσμοῦ φησι. Μετὰ δὲ τὸν κατακλυσμὸν 
γένος παρῆλϑεν εἰς τὸν βίον ἱερὸν, τὸ τῶν ἡμιϑέων, ἀρκέσαν 
ἕως τῶν Τρωϊκῶν ἐπὶ ἑπτὰ ἢ καὶ ὀκτὰ γενέας" καὶ γὰρ Εὔμηλος 
ὃ στρατεύσας ἐπὶ Τροίαν υἱὸς ἦν “ἀδμήτου, αὐτὸς δὲ Φέρητος, 
οὗτος δὲ Κρηϑέως, ὃ δὲ Αἰόλου, ὃ δὲ τοῦ Ἕλληνος, οὗτος δὲ 

Δευκαλίωνος" καὶ Γλαῦκος τοῦ Ἱππολόχου, τοῦ Βελλεροφόντου, 
τοῦ Γλαύχου, τοῦ Σισύφου, τοῦ “Ἰόλου, τοῦ Ἕλληνος, τοῦ Ζευ-- 

καλίωνος" ὃ οὖν Γλαῦχος ὄγδοος. Τὸ τοίνυν “Ηρωϊκὸν γένος 

ἄχρι τοσούτου διήρκεσεν ἀρετῇ διάπρεψαν. τ᾽ ἄλλο τέταρτον, 
τουτέστι τὸ ἐκ Πανδώρας γένος, ἦτις ἦν κατὰ τὸν Αἰσχύλον, 

Τοῦ πηλοπλάστου σπέρματος ϑνητὴ γυνή. 
Ὥσπερ δὲ τὰ ἄλλα γένη ἀπὸ τῆς περὶ αὐτὰ ὕλης ἐκάλεσεν, χρυσοῦν καὶ 
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ἀργυροῦν, οὕτω καὶ τοῦτο ἀπὸ τῆς γῆς» ὃν ἡρωϊκόν. Ἔρα γὰρ ἡ γῆ, 
καὶ ἠφία τὰ χώματα" προείρηκε δὲ ὅτι ὁ Ζεὺς ἐκέλευσεν Ἥφαιστον 

περίκλυτον ὅ ὅττι τάχιστα 
γαῖαν ὕδει φύρειν. 

᾿ππλάσϑη τοίνυν πρώτη ἡ Πανδώρα, ἣν ἔγημεν ᾿Ἐπιμηϑεὺς, ἐξ ὧν 
Δευκαλίων καὶ Πύῤῥα. ᾿Αλόγὼς δὲ λέγουσιν ὅτι Πῤρομηϑεὺς ἀνθρώπους 
ἔπλασεν, ὃς τοσοῦτον ἀποδεῖ τοῦ μὴ πεπλακέναι, ὥστε καὶ προσέτασ- 
σεν Ἐπιμηϑεὶ μὴ προσίεσϑαι τὴν Πανδώραν, Πανδώρας γοῦν καὶ 
᾿Επιμηϑέως γίνεται “Ιευκαλίων καὶ Πύῤῥδα. “ευκαλίωνος δὲ “Ἕλλην, 
τούτου Αἰόλος, οὗ Κρηϑεὺς, οὗ Φέρης, οὗ ἀδμητος, οὗ Εὔμηλος ὁ 
ἐκὶ Τροίαν στρατεύσας " διὰ δὲ τοῦ ἀληϑοῦς πιστοῦται τὸ ἡγούμενον, 
ἵνα μὴ ἔγκλημα φύσεως ἐπὶ τὸ Ζεῖρον ῥεπούσης λέγῃ. Τὸ δὲ 4ΙΚ410- 
ΤΕΡΟΝ ἀντὶ τοῦ δίκαιον" οὐ γὰρ ἔδωκε σύγκρισιν πρὸς ἕτερον" τὸ δὲ 
ΑΡΕΙΟΝ ἢ βέλτιον ἢ πρλεμικόν, 

101. ΚΩΕΟΝΤΑ͂Ι ἩΠΜΜΙΘΕΟΙ. Ἥρωας μὲν αὐτοὺς 
ἐχάλουν ὡς ἐξ ἔρωτος γεγονότας, ἢ ϑεῶν ἐρασϑέντων γυναικῶν 
ἢ ϑεαινῶν ἐρασϑεισῶν ἀνδρῶν" ἡμιϑέους δὲ, ὡς τὸ μὲν ἔχοντας 

ϑεῖον, τὸ δὲ ἀνθρωπικὸν κατὰ τὴν γένεσιν. Ὥσπερ οὖν ἐστι. 
ϑεῶν μόγον τὸ ἐξ ἀμφοτέρων ϑεῶν, καὶ ἀνθρώπων τὸ ἐξ ἀμφο- 
τέρων ἀνθρώπων, οὕτω δὴ “καὶ τὸ σύμμικτον ἔχ τε ϑεῶν καὶ 
ἀνθρώπων ἡμίϑεοι λέγονται. «Αὐτὴν δὴ ταύτην τὴν ἐν τῇ γε- 
νέσει διαφορὰν ἀναφέρειν δεῖ πρὸς τὸ εἶδος τῆς ζωῆς" ὅσοι μὲν 
γὰρ κατὰ τὴν ἀνάγωγον. ζωὴν μᾶλλον διέπρεψαν, τούτους ἐχ πία- 
τρὸς μὲν ϑεοῦ, μητρὸς δὲ ἀνθρώπου παρέδοσαν" ὅσοι δὲ κατὰ 
τὴν πραχτικὴν ἀρετὴν, τούτους ἀνάπαλιν ἐκ ϑεαίνης μὲν μητρὸς, 
πατρὸς δὲ ἀνθρώπου. Καὶ γὰρ ἄμφω μὲν ϑεῖα, καὶ τὸ ἀνά- 
γωγον καὶ τὸ πρακτικόν" ἀλλὰ τὸ μὲν ἀῤῥενωπὸν, ὡς ἐῤῥωμε- 
γεστέρας ὃν ζωῆς, τὸ δὲ ϑηλυπρεπὲς, ὡς ὑφειμένον κατὰ τὴν 
δύναμιν, καὶ ὡς τὸ μὲν ἀπαϑέστερον, τὸ δὲ ἘΠΕ ΠΕΜΙ τοῖς 
ϑνητοῖς. 

, (171). ΤΗΜΟΥ ΑΠ᾿ 4ΘΩΝΑΗΤΩΝ ΤΟΙ͂ΣΙ ΚΡΟΝΟΣ 
ἘΠΙΒΑΣΙΖΕΥΕ. Τοῦτον καὶ τὸν ἑξῆς ὡς φληναφώδεις ἐξοι- 

κίζουσι τῶν Ησιόδου, τά τὲ ἄλλα φαυλίζοντες, καὶ τὸ ἐνθου- 

σιαστικὸν τῆς εἰσβολῆς τῶν μετ᾽ αὐτοὺς στίχων ἀφαιρεῖν εἰπόν- 

τες. Ὥς γὰρ ἀποβλέψας εἰς τὸ κατ᾽ αὐτὸν τῶν ἀνθρώπων γένος 

μετὰ τὴν ἐξύμνησιν τῆς τῶν ἡμιϑέων λήξεως, ἐπάγει, 
ΜΜηκέτ᾽ ἔπειτ᾽ ὠφειλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι 
ἀνδράσιν, ἀλλ᾽ ἢ πρόσϑε ϑανεῖν ἢ ἔπειτα γενέσϑαι. 
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δι ὧν οὐ μόνον δηλοῖ τὴν ἀπὸ τῶν. κρειττόνων εἷς τὸ χεῖρον 
εἶδος τῆς ζωῆς μεταβολὴν, ἀλλὰ καὶ ἀνάπαλιν ἔσεσϑαι ἀπὸ τῶν 
χειρόνων εἰς τὸ κρεῖττον. Τὸ γὰρ Ἡ ἘΠΕΙ͂ΤΑ ΓΕΝΕΣΘΑ͂Ι 
εὔχεσθαι δηλοῖ, καὶ ἀμείνους ἔσεσϑαί τινας τῶν χατ᾿ ἀὐτὸν 
ἀνθρώπων ὕστερον" ὥστε καὶ ἐκ τούτου δῆλον, ὅτι τὰς μετα-- 
βολὰς ἠθέλησε παραδοῦναι τῶν περιόδων τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς 
εἰς τἀναντέᾳ γινομένας. 

105. ΚΑΊ ΤΟΥΣ ΜῈΝ ΠΟΜΈΜΟΣ ΤΈ. Τοὺς περὶ 

Τυδέα καὶ Καπανέωα καὶ τοὺς λοιποὺς ἑπτὰ λοχαγοὺς, οἱ καλέον- 

ται ἡμέϑεοι κατὰ σύγχρισιν πρὸς ἡμᾶς, ὑστέρους ὄντας ἐκχεί- 
γων. Ὅμηρος, ὔ 

καὶ ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν. 

ΠΡΟΤΈΡΗῊΗ δὲ, ἤτοι προτέρων ἀνθρώπων. 
1056. ΜΗΜΩΝ ἝΝΕΚ᾽ ΟΙἹΔΊΠΟΖΔ.0. διὰ τῶν μή- 

λων πᾶσαν δηλοῖ τὴν κτῆσιν, δι᾽ ἣν οἱ τοῦ Οἰδίποδος παῖδες 
καὶ πόλεμον ἤραντο πρὸς ἀλλήλους, καὶ συναπέϑανον ἀλλήλοις, 

καὶ μιᾷ πυρᾷ παρεδόϑησαν. Οἱ γὰρ παλαιοὶ ἐν τοῖς τετράποσι τὴν 
κεῆσιν εἶχον, ἀμέλει καὶ οἵ βασιλέων παῖδες ἐποίμαινον πρὸ τοῦ γάμου, 
καὶ ταῖς νύμφαις πρόβατα καὶ βόας ἐχαρίξζοντο" ὅϑεν καὶ ΑΛΦΕ- 
ΣΙΒΟΙΑ͂Ι. 

167. ΕΣ ΤΡΟΙΗ͂Ν ΑΓΑ͂ΓΩΝ. Κατ᾽ ἐξοχὴν λέγει τοὺς 
δύο πολέμους τὸν Θηβαϊκὸν καὶ τὸν Ἰλιακόν. ἡ 
“100. ΤΟΙ͂Σ 4Ε 4“ἸΧ᾽ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Περὶ τῆς τῶν 

Ἡρώων λήξεως ὃ λόγος, καὶ ὅτι καὶ βίον καὶ τόπους οἰχείους, 
οὗς ἐκάλεσεν ἤϑη, χωρὶς τῶν ἀνθρώπων ἀπένειμεν αὐτοῖς ὃ Ζεὺς 
ἐν τοῖς πέρασι τῆς γῆς. ᾿ἀπεχώρισεν αὐτοὺς τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
ἔδωκεν αὐτοῖς ἴδιον τόπον καὶ ξωὴν, καὶ ξῶσιν ἀβλαβεῖς, πέραν τοῦ 
᾿Ωκεανοῦ, τὰς διατριβὰς πορίσας, ὅ ἐστι παρασχών. 

172.. ΠΑΡ᾽ ΩὩΚΕΩ͂ΝΟΝ. Ἔνϑα. κατοικοῦσιν. «Αὐτοῖς δὲ 

μελιηδέα καρπὸν τρὶς τοῦ ἔτους φέρειν λέγει τὴν γῆν. 4]ηλοῖ 
οὖν τὸ αἴνιγμα λῆξιν μὲν αὐτοὺς ἔχειν ϑειοτέραν τῆς. ἐν τῇ γε- 
γέσει ζωῆς, καὶ διὰ τοῦτο λέγεσθαι τῶν μακάρων νήσους οἰκεῖν, 
ἃς αἱ εὐδαίμονες εἰλήχασι ψυχαὶ, νήσοις εἰκασμένας, ὡς ὑπερ- 
ἐχούσας τῆς γενέσεως, καϑάπερ αἱ νῆσοι τῆς ϑαλάσσης" παρ᾽ 
Ωχεανὸν δὲ οἰκεῖν λέγεσθαι τὸν διορίζοντα τὸν νοητὸν τόπον 
ἀπὸ τῆς τοῦ ἱιδου βασιλείας, ὃν καὶ πρῶτον περοαιοῦσϑαι τοὺς 
εἰς ΔΙδου πορευομένους. Φέρειν δὲ αὐτοῖς τρὶς τὴν γῆν τοῦ 

- 
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ἔτους καρπὸν » ὡς τελείων ἀγαθῶν ἀπολαύουσι τῶν τρυφιμω- 
τάτων, ἐκ τῶν ζωογόνων δυνάμεων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. Διὰ γὰρ 
τοῦτο καὶ οὐχὶ ἁπλῶς εἶπε τὴν γῆν φέρειν τοὺς καρποὺς τρὶς, 
ἀλλὰ τὴν ζείδωρον ἄρουραν. Μακάρων νήσους νῦν τὸν Παράδει- . 
σον ἀινίέτεται, ἤτοι τὸ παρ᾽ αὐτοῖς Ἠλύσιον πεδίον λεγόμενον, παρὰ 
τὸ ἄλυτα τηρεῖν τὰ σώματα, ἢ παρὰ τὴν λύσιν τῶν κακῶν. 

178. ΝΥΝ ΓἅΡ ΔΉ ΓΕΝΟΣ. Διὰ τὸ σκληρὸν καὶ τὸ 
μέλαν ὃ σίδηρος εἰκόνα φέρει τῷ ποιητῇ πρέπουσαν τῆς ἐμπα- 
ϑοῦς ζωῆς τῶν ψυχῶν, δι᾽ ἧς σκότιον μὲν ἔχουσι τὸ γνωστιχὸν, 

ἀντίτυπον δὲ τὸ ζωτικὸν πρὸς τὸν ὀρθὸν λόγον. Τῷ δὲ εἰπεῖν, 
᾿4λλ᾽ ἔμπης καὶ τοῖσι μεμίξεται ἐσϑλὰ κακοῖσιν, 

ἐνδείκνυται μὴ πάντη κεχρατηχέναι τὴν μοχϑηρίαν τῶν ἀνϑρώ- 
πων" εἶναι γὰρ ἔτι μετρίαν αἰδῶ κατ΄ αὐτὸν τῶν ἀδικημάτων 
καὶ τῶν ἀδικούντων. Τοῦτο δὲ εἶπεν, ἵνα προτρέψῃ τὸν Πέρσην 

μὴ παντελῶς ἀπερυϑριάσαντα γενγέσϑαι περὶ αὐτὸν ἐσχάτως 
πονηρόν. 

182, ΖΕΥΣ Δ᾽ ΟΖΈΣΕΙ. Οὔπω πάντη διεφϑᾳρμένον ἐ ὃν 
καὶ τοῦτο τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἀπολέσϑαι φησί" τούτου δὲ 
ἀπολλυμένου, παντοίαν ἔσεσϑαϊ κακίαν" ὡς, τῶν ἀνθρώπων τῶν 

μετ᾽ αὐτοὺς τότε ζῶντας ἐσομένων παμπονήρων, ὧν ἐφεξῆς 
διέξεισι τὴν ζωὴν, ὁποία τίς ἐστιν αἰσχρὰ χρησμωδῶν. 

184, ὍΜΟΠΟΣ. ὋὉμονοητικὸς, σύμφωνος, ἢ ὅμοιος τῇ 
γνώμῃ, ἢ τῇ ἰδέᾳ, ὡς μοιχείας δηλονότι πλεονασάσης. “4νά- 

ληψις δέ ἐστι τὰ ἑξῆς" οὐδὲν γὰρ πλέον δηλοῖ. Τὸ μὲν ὉΜΟΠΟΣ 
δηλοὶ τὸ κοινωνικὸν καὶ προσήγορον καὶ φίλιον" φιλία γὰρ δι΄ ὁμοιό- 
τητος ἐπιτελεῖται, Πάντα δὲ ἐκτραγωδεὶ τὰ ἐπεισελϑόντα κακὰ ἐν τῷ 
βίω μετ᾽ αὐτὸν, τὴν ἀπιστίαν τῶν παίδων καὶ πατέρων, τὴν τῶν 
ξένων καὶ ξενοδόχων, τὴν τῶν ἑταίρων πρὸς ἀλλήλους. Τριττὴ γὰρ 
ἡ φιλία" συγγενικὴ, ἑταιρικὴ, ξενική. 

ΠΑΙΖΈΣΣΙΝ ΟΜΌΠΟΣ. Διὰ τούτων τὴν κρίσιν δια- 
βάλλει τῶν μετ᾽ αὐτὸν ἐσομένων, ὡς ἐπίπροσϑεν ἀξόντων ἀδι- 
κίαν δικαιοσύνης, ἐπιορκίαν εὐορχίας, ἀναίδειαν αἰδοῦς, σκο- 

λιότητα ἁπλότητος" ἃ δὴ πάντα καὶ ὃ καϑ᾽ ἡμᾶς ἔχει βίος" ἐν 
δὴ τούτοις, ὅτι καὶ κατὰ ἤμο μρ ἀδίκως χωροῦσι καὶ ἀναιδῶς 

λέγουσι. Καὶ τοῦτο ἦν. ὃ καὶ πρῶτον δηλῶν ΧΕΙΡΟΖΊΚΑΣ 

αὐτοὺς ἐκάλεσεν, ὡς τῇ ἄρηῖν τὸ δίκαιον τῇ διὰ τῶν χειρῶν 

δρίζοντας, καὶ τῇ βίᾳ χρωμένους. Καὶ οὐ μάχεται τὸ, χειρο- 
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δίκας εἶναι, καὶ τὸ δίκην ἐν χειρὶ μὴ ἔχειν. Διὰ γὰρ τοῦτο ἔσον- 
ται χειροδίκαι, διότι τὸ δίκαιον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν οὐκ ἔστι" 
τοῦτο μὲν γὰρ παρὸν, οὐκ ἐπιτρέπει ταῖς χερσὶ βιάζεσθαι" τοὺς 
δὲ χειροδίκας ἐκείνους εἶναι, τοὺς τὸ δίκαιον τῇ βίᾳ μόνῃ τῶν 
χειρῶν δρίζοντας ̓ ὡς μὴ τὰς χεῖρας ὑπὸ τὴν δικαιοσύνην πράτ- 
τειν, ἀλλ᾽ αὐτὰς εἶναι τοῦ δικαίου μόνας ἀφοριστικάς. 

100. ΓΗΡΑ͂ΝΤΕΣΣΙ ΤΟΚΕΥΣΙ͂Ν. Οὐδὲ τοὺς γονεῖς 
γηροβοσκοῦσι" γέγονε δὲ ἐκ τοῦ γήρημ. ΧΕΙΡΟΖΊΚΑΑΙ δὲ, 
οἱ ἑαυτοῖς πειϑόμενοι, καὶ ἐκ χειρὸς τὴν ἄμυναν ποιούμενοι, 
καὶ οὐ κατὰ νόμον. 

191. ἙΤΕΡΟΣ 4᾽ ἙΤΕΡΟΥ ΠΟΑ͂ΙΝ. ἬΤοι δι᾽ ἕαυ- 
τοῦ ποιῶν τὴν ἐκδίκησιν" τουτέστιν ἐν τῇ ἰσχύϊ τὸ δίκαιον ἔχον- 

τες" καὶ οὐδὲ ὃ εὐορχῶν, τουτέστιν ὃ εὐσεβὴς, χάριν ἔχει παρ᾽ 
αὐτοῖς, οὐδὲ ὃ δίκαιος, οὐδ᾽ ὃ ἀγαϑόςς. Καὶ τὸ, 

-- κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν, 

ἀντὶ τοῦ κακοῦργον καὶ ὑβριστὴν ἄνθρωπον. Τοιοῦτον καὶ τὸ 
παρ᾽ Εὐριπίδῃ, 

Ἔριν Θυέστῃ πόλεμον, 

ἀντὶ τοῦ ἐριστικὸν πόλεμον. 
1904. ΔΊΚΗ 4᾽ ἘΝ ΧΕΡΣΙΝ. ἸΑντὶ τοῦ δικαιοσύνη. 

Καὶ ΖΗΖΟΣ νῦν ὃ φϑόνος" ὃ δὲ φϑόνος, φησὶν, ὃ ταραχώ- 
δης καὶ ΚΑΚΟΧΑ͂ΡΤΟΣ, ἐπακολουϑήσει τοῖς ἀνθρώποις. 

197. ΖΗΖΟΣ 4᾽ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙΝ. Τὸν φϑόνον ἐν 
τούτοις ζῆλον ἐκάλεσε" δυσκέλαδον μὲν αὐτὸν ὀνομάσας, ὡς 

τὰς εὔξραγίας τῶν φίλων λοιδοροῦντα; καὶ λέγοντα κακῶς ὡς 
ἀναξίους ἐκείνων. ΚΑΚΟΧΑΡΤῸΝ δὲ, ὡς ἐπιγηθοῦντα τοῖς 

κακοῖς καὶ ἐπιχαίροντα. ΣΤΥΓΕΡΏΠΟΝ δὲ, ὡς ὦπας ἔχοντα 

μίσους ἀξίους, καὶ ἀεὶ βλέποντας πρὸς τὸ κακὸν, καὶ ἄϑεον, 

καὶ τὸ βλαπτικόν. 
198. “ΦΨΤΧΙΣΚΕΖΑ͂ΖΟΣ. ΜΚακοκέλαδος, καὶ οἱονεὶ καχό- 

φωνος" ἐπεὶ κακολογοῦντες οἵ φϑονοῦντες καὶ οὐδὲ ἀγαϑὸν λέ- 

γουσι περὶ τῶν πέλας. 
202. ΤΑ͂ 4Ε ΖΜΕΙΨΕΤ.ΑΙ. Τουτέστι, τὸ τῶν κακῶν 

ἔσχατον" ἀναιδείας γὰρ κρατησάσης καὶ φϑόνου τῶν ἀνθρώπων, 
πάντη τὸ γένος ἡμῶν ἀπολιπεῖν αἰδῶ καὶ νέμεσιν" τούτων γὰρ 
ἀπόπτωσίς ἐστιν ἣ ἀναίδεια καὶ ὃ φϑόνος. ᾿"4λλ᾽ εὗτος μὲν εἴ-- 

10 
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δωλὸν ὧν νεμέσεως" δοκεῖ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ τοῖς παρ᾽ ἀξίαν εὐτυ- 
χοῖσιν ἀγανακτεῖν, ἀλλ᾽ ἦ μὲν νέμεσις ἐπὶ τοῖς ὡς ἀληϑῶς παρὰ 
τὴν ἀξίαν εὐτυχοῦσιν. Ἢ δὲ ἀναίδεια οὐχὶ εἴδωλον τῆς αἰδοῦς, 
ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτατον πρὸς αὐτὴν ὑποχρινόμενον τὴν παῤῥησίαν. 
Εἰ δὲ λευκὰ τὰ φάρη τῆς αἰδοῦς καὶ νεμέσεως, ἐν φωτὶ μὲν αὖ- 
ταῖν ἡ ὑπόστασις. Νοεραὶ δὲ αἵ δυνάμεις" πόῤῥω δέ εἶσι τῆς 
ἀϑέου καὶ σκοτώδους τῶν παϑῶν οὐσίας. Ζ,ιὸ τὴν μὲν αἰδῶ, 

ϑεῖον φόβον. ὑμνοῦσι" τὴν δὲ νέμεσιν, δίκης ἄγγελον. Καλῶς 

οἷν καὶ Πλάτων ἰρωτηϑεὶς τί ποτε προργέγονε τοῖς κατ᾽ αὐτὸν 
ἀνθρώποις, ἀπεχρένατο, μὴ αἰσχύνεσθαι κακοὺς ὄντας. Ὅτι δὲ 

ϑεῖον πρᾶγμα καὶ ἧ νέμεσις, δηλοῖ τὸ καὶ ϑεοῖς αὐτὴν ὑπάρχειν" 
---- νεμέσησε δὲ πότνια Ἥρη, 

φησὶν ἡ ποίησις. Φϑόνος δὲ ἔξωϑεν ϑείου χοροῦ παντός. 

204, ΝΥΝ 4᾽ ΑἸΝΟΝ. ὋὉ μὲν κατὰ τὴν Πανδώραν μῦ- 
ϑὸς τὴν αἰτίαν τῶν ἐν ἀνθρώποις κακῶν εἰς τὸ ϑῆλυ τῆς ψυχῆς 
ἀνέφερεν, καὶ τὴν ἄλογον ζωὴν ἐκ τῶν οὐρανίων ἡμῖν προσπλα-- 
σϑεῖσαν. ὋὉ δὲ περὶ τῶν γενεῶν λόγος δύο τὰς παντοίας μετα- 
βολὰς τῶν ἀνθρωπίνων ζωῶν, τὰς διὰ τὴν ἀναλογίαν ἐπεισελ- 

ϑοΐσας ζώντων ἡμῶν, τοτὲ μὲν κατὰ λόγον, τοτὲ δὲ κατὰ τὸ 

ἄλογον. Ὁ δὲ αἶνος οὗτος τρίτος παραίνεσίς τις ὧν καὶ νου- 

ϑέτησις ἐπικεχαλυμμένη πρὸς τοὺς κατὰ πιάϑος ζῶντας, ἔνδειξίς 

ἐστι τῆς βιαίου καὶ πλεονεκτικῆς ζωῆς καὶ ϑηριώδους κατὰ τῶν 
, βιασϑῆναι μὲν δυναμένων, ὅμως δὲ ἱεροπρεπεστέρων ὄντων. Καὶ 
ὃ μέν γε ἱέραξ ἁρπακτικόν" ἡ δὲ ἀηδὼν μουσικόν. Παιδευτικὸς 
οἷν ἐ λόγος" δεικνὺς οὗ μὲν οἱ δωροφάγοι τεταγμένοι τυγχά-" 
γουσιν, οὗ δὲ οἱ Πουσῶν ϑεραπευταί" καὶ τίνες οἱ ἄδικοι, τίνες 

δὲ οἱ ϑεοῖς φίλοι, διὰ τούτων τῶν εἰκόνων. Καὶ γὰρ ἱέραξ φέρει 

τὴν ἀηδόνα μεμαρπὼς, καὶ τοῖς ὄνυξιν εἰς αὐτὴν ἐμπεπηγόσι 
κατέχων" ἡ δὲ ἔχεται χαὶ πάσχει ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου κακῶς. 
ἘΜΕΟΝ γὰρ, φησὶ, - 

γναπτοῖσε πεπαρμένη ἀμφ᾽ ὀνύχεσσι ῆήηερετο" 

τουτέστιν ἐλεεινόν. Τὸ γὰρ ἐλεὸν ὀξυτόνως σημαίνει τὸ ἐλεεινόν. 
Ὑπὸ τῶν ὀνύχων κατεχομένη φωνὴν ἀφίησιν ἐλεεινὴν, ὡς οἱ 
ἀδικούμενοι ὑπὸ τῶν βασιλέων καὶ βιαζόμενοι πλέον οὐδὲν ἔχον- 

τὲς τῶν ὀδυρμῶν. αἶνος ὁ παροιμιώδης λόγος, ὁ ἐπὶ παραινέσει λεγό- 
μεμος" ὥσπερ γὰρ ἡ ἀηδὼν ἐν τοῖς ποσὶ τοῦ ἱέρανος, οὕτω κἀγὼ ἐν 
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ταῖς χερθὶν ὑμῶν" καλῶς γὰρ ἑαυτὸν ἀηδόνι ἀπείκασε" μουσικὸν γὰρ 
τὸ ὄρνεον" καὶ τοὺς κριτὰς, ἱέρακας, ὡς. ̓"ἁρπακτούς. Τὸ δὲ ΛῈ- 

ΛΉΗΚΑΣ δηλοῖ τὸ βεβόηκας, καὶ ΔΑΙΜΟΝΙΗΝ τὴν ἀηδόνα φησὶ, 
διὰ τὸ μουσικὸν καὶ ἱερόν, ΑΡΕΙΩΝ δὲ ὁ δυνατώτερος εἴρηται. τὸ 
τοίνυν ΦΑΙΜΟΝΊΗ ΤΊ ΛΕΛΗΚΑΣ; καὶ τὰ ἑξῆς, ὃ τῶν ἁρπακτι- 
κῶν λέγει νόμος ταῦτα, οἷον καὶ Θρασύμαχος ἐτίϑει καὶ πᾶς ὁ τοιοῦ- 
τος, εἴτε Φάλαρις, εἶτε ᾿Απολλόδωρος, ἰκτίνοις ἐοικότες καὶ λύκοις 
καὶ ἄλλοις τοιούτοις, καὶ ὑπὸ τοῦ χείρονος, δυνατωτέρου δὲ, τὸ ἀσϑε- 

ψέστερον, κἂν κρεῖττον ἦ, πάσχειν κακῶς, καὶ ἐπιτωθϑάξειν τὸν ποιοῦν- 
τὰ τῷ πάσχοντι. Τὸ γὰρ, 

Τῇ δ᾽ εἷς ἣ σ᾽ ἂν ἐγώ περ ἄγω, 
δηλοῖ τὸν μὲν βιαιότερον ἄγειν, ἄγεσϑαι δὲ, ὅπου ἂν ἐκείνῳ δοκῇ, τὸν 
ἀσθενέστερον. Πρόσκειται δὲ, καὶ τὸ ΑΟΙΖΔΌΝ περ ΕΟΥΣΑΝ, διὰ 
τὸ ἄγεσϑαι τὸν Ἡσίοδον ἐνδεικνύμενον τὸ ἱερὸν τῶν Μουσῶν ἀναγκά- 
ξεσϑαι τοῖς βασιλεῦσιν ἀδικοῦσιν εἴκειν. Ἔπ᾽ ἐκείνοις γὰρ εἶναι καὶ 
δεῖπνον αὐτὸν ποιήσασϑαι καὶ μεϑεῖναι, καϑάπερ ἐπὶ τῷ ἱέρακι τὴν 
ἀηδόνα, Καὶ τέλος ἐπήγαγεν, ὅτι ἄφρονος ἔργον ἐστὶν ἀντιβαίνειν 
τοῖς ἰσχυροτέροις, ὡς ἂν οὐδὲ αὐτὸς ἐναντιωϑησόμενος τοῖς ἄρχουσι 
βιαξομένοις. Διπλοῦν γὰρ εἶναι τὸ ἐκ τῆς πρὸς τοὺς δυνατωτέρους 

ἀντιβάσεως κακόν" τὸ τὲ ἐκ τῆς ἥττης ὄνειδος, ὅ περ ἐκάλεσὲν αἶσχος, 
καὶ τὴν ἐπὶ τῷ πρατηϑῆναι λύπην, ἣν εἶπε πάϑος ἀλγεινόν. Τούτων 
δὲ τῶν σείχων ὁ ὁ ᾿Αφίσταρχος ὀβελίξει τοὺς τελευταίους, ὧρ ἀλόγῳ γνω- 
μόλογεῖν οὐκ ἂν προσῆκον. 

215. ΣῪ 4᾽ ΑΚΟΥΕ ΖΊΚΗΣ. ᾿Ἰηντέϑηκε τῇ δίκῃ τὴν 
ὕβριν᾽ ὡς τῶν ὑβριστῶν μάλιστα ἀδίκων ὄντων, διότι χωρὶς 
αἰτίας χρώμενοι πολλῇ κακίᾳ προπηλακχίζουσι τοὺς ἀσϑενεστέ- 
ρους. ἮΝ δὲ καὶ ἐν τοῖς εἰρημένοις γένεσιν ἡ ὕβρις ἡ ἀποστή- 
σασα τοὺς ἐκ τοῦ β' ἀπὸ τοῦ πρώτου. Πρὸς ἀντιδιαστολήν φησι 
τῶν ἀλόγων ξώων » σὺ λογικὸς ὧν καὶ λόγοις καὶ νόμοις πολιτευόμενος, 
ἄκουε δίκης, μὴ δ᾽ αὔξανε τὴν ὕβριν καθάπερ τὰ ἄλογα ξῶα" τού- 
τοις γὰρ ἴδιον τὸ ἀδικεῖν μὴ νόμῳ κυβερνωμένοις, ἀνθρώποις δὲ τὸ 
δικαιοπραγεῖν καὶ νόμοις ὑπείκειν καὶ πείθεσθαι. 

916. ΟΥ̓ΔῈ ΜῈΝ ἘΣΘ.ΟΣ. Οὐδὲ ὃ πάνυ ἀγαϑὺς 
οἷστὴν νομίζει τὴν ὕβριν" οὐ γάρ ἐστιν ὕβρεως ἀφορητότερὸν 
οὐδὲν, βαρύνεται δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς καὶ ἀγανακτεῖ, «Ἀἔγεὶ δὲ ἐσϑλοὲς 
οὐ τοὺς τῇ τύχῃ καὶ τῇ δυνάμει προέχοντας, ὥς φῆσι Πλούταρ- 

χος » ἀλλὰ τοὺς χατ᾿ ἀρετὴν προέχοντας, ἐχ τούτου μᾶλλον δει- 

χγὺς τὴν ὕβριν ἀφόρητον. Οἱ μὲν γὰρ ἐν δυνάμει καὶ σφόδρα, 

δυσχεραίνουσιν ἐπὶ ταῖς ἐκ τῶν ἀσϑενεστέρων εἰς αὐτοὺς ὕβρε- 
σιν" οἱ δὲ κατ᾽ ἀρετὴν ζῶντες καὶ ταύτας τὰς ὕβρεις διαπτύου- 
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σιν. Οὐδὲ γὰρ χείρων ἐγὼ, φησὶν ὃ «Σωκράτης » ἂν ὃ δεῖνα ἐπὶ 
κόῤῥης πατάξῃ μὲ ἀδίκως. Καὶ οὗτοι μὲν ὅλως βαρύνονται 

ἐπὶ ταῖς παρ᾽ ἄλλων ὕβρεσιν ἐγκύρσαντες ταῖς ἄταις. “Ὡσεὶ 
ἔλεγε περιπεσόντες ταῖς ὕβρεσιν, ἃς ἐκάλεσαν ἄτας. 

218, ὉὍΖΦΌΟΣ .44 ἝΤΕΡΗΦΙ. Ἔκ τῆς πρὸς τὴν ὕβριν 
παραϑέσεως προτρέπει τῇ δικαιοσύνῃ μᾶλλον ἕπεσϑαι" κρείσσων 
γάρ ἐστι, φησὶν, ἧ εἰς τὰ δίκαια δδὸς, ἑτέρα οὖσα τῆς ὕβρεως" 
κρείσσων δὲ εἰς τὸ δι᾿ αὐτῆς παρελϑεῖν μᾶλλον, ἢ διὰ τῆς ἐναν- 
τίας τῆς κατὰ τὴν ὕβριν͵ 

919. ΔΊΚΗ 4᾽ ὙΠΕΡὝΒΡΙΟΣ ΙΣΧΕΙ͂. Ἢ δίκη, φησὶ, 
κἂν τὸ πρῶτον ἔλαττον σχῇ τῆς ὕβρεως, ἐν τῷ τέλει πάντως 
ἐκλάμπει, καὶ δείκνυται δὲ διὰ τῶν πραγμάτων κρείσσων οὖσα 
τῆς ὕβρεως" τῷ χρόνῳ γὰρ αὕτη μὲν φωρᾶται, καὶ περὶ αὐτὴν 
καταῤῥεῖ καὶ ταπεινοῦται" ἡ δὲ δίκη τὸ κράτος τὸ ἑαυτῆς ἀνα- 
δείκνυσιν οἷς ἐπακολουϑεῖ" τὸν γὰρ τῇ ὕβρει χρώμενον, μετὰ τὸ 
παϑεῖν τὰ ἀπὸ τῆς ὕβρεως κακὰ, δόντα τιμωρίαν, γινώσκειν 
ποιεῖ ἡλίκον ἡ ὕβρις κακόν. Τῆς δὲ δίκης δύο δηλούίσης, ἢ 
τὴν ϑεὸν αὐτὴν, ἢ τὸ ἀπ᾽ αὐτῆς ἔργον, τοτὲ μὲν τὴν ϑεὸν καλεῖ 
δίκην, ἣν καὶ παρϑένον ὀνομάζει" τοτὲ δὲ τὴν χρίσιν καὶ τὴν 
ποινήν" ὡς ὅταν λέγῃ, 

Τοῖς δὲ δίκην Κρονίδης τεκμαίρεται εὐρυόπα Ζεύς. 

22], ΑὙΤΙΚΑ͂ ΓΑ͂Ρ ΤΡΕΧΕΙ͂ ὍΡΚΟΣ. Ἤχγουν ἀκχο- 
λουϑεῖ ὅρχος ταῖς δίκαις, ἤγουν ταῖς κρίσεσι ταῖς [οὐκ] ὀρϑῶς 
δεδικασμέναις. 

ΣΚΟΖΊΗΙΣΙ ΔΊΚΗΙΣΙΝ. Σχολιὰς δὲ δίκας λέγει νῦν 
τὰς κακῶς δεδικασμένας, διὰ τὸ μηδὲν ὑγιὲς φρονεῖν τοὺς διχά- 

ζοντας, ἀλλ᾽ ἐμπαϑῶς δικάζειν" πᾶν γὰρ πάϑος σκολιὸν, ὡς 
ἁπλοῦν τὸ ἀπαϑές. Ταῖς οὖν σκολιαῖς δίκαις ἕπεται καὶ ἡ ἐπιορ- 

κία" οἱ γὰρ ὀρϑῶς δικάζειν δόξαν ἔχειν ἐθέλοντες, ὦμνυον ὀρ- 

ϑῶς δικάσειν, ἀλλ᾽ οὐ σχολιῶς. Τρέχει γὰρ ὃ ὅρκος ἅμα ταῖς 
σκολιαῖς δίκαις, ὁμοῦ τε ϑέων πρὸς τοὺς μὴ δικάσαντας ὀρϑῶς. 
4ηλοῖ δὲ τὸ ϑέειν, τὸ παρὰ πόδας ἐπακολουϑεῖν τὴν ἐκ τῆς 

ἐπιορχίας τιμωρίαν τοῖς σκολιῶς δικάσασι. 

222. ῬΟΘΟΣ ἙΚ ΚΟΙΜΈΝΗΣ. Τὸν ῥόϑον οἱ μὲν ἤκου- 
Ν “ -7ὦ “ σὰν τὸν ψόφον, ὅϑεν καὶ ῥόϑιον καλεῖσϑαι τὸ κτυποῦν κῦμα 
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χαὶ ῥεῦμα. Πλούταρχος δὲ "βοιωτάζων (οὕτω γὰρ καλεῖν φασὶ 
Βοιωτοὺς) τὰς ὀρεινὰς ὁδοὺς τὰς στενὰς καὶ δυσάντεις ῥόϑους 

ὀνομάζεσθαί φησιν, Εἰ οὖν τοῦτο κρατοίη, λέγοι ἂν ὅτι τῆς 

δίκης ἑλκομένης ὑπὸ τῶν ἐπὶ δώροις τὰς δίκας κρινόντων σχο-- 
λιῶς, ῥόϑος ἐστὶ ; τουτέστι ̓  δυσάντης ἡ ὁδὸς καὶ τραχεῖα, δι᾽ 

ἧς ἕλκεται ὑπὸ τῶν δικαστῶν" ἀντίκειται γὰρ τῷ εὐϑεῖ τὸ σκο- 
λιὸν, καὶ τῷ λείῳ τὸ τραχὺ, καὶ τῷ εὐδιοδεύτῳ τὸ στενὸν καὶ 
δυσχωρίαν ἔχον" τοιαύτη δέ ἐστι πᾶσα μοχϑηρὰ κρίσις. . 

224, Ἢ 4᾽ ἘΠΕΤΑΩ͂Ι ΚΑΚΙΟΥΣΑ͂. Ἕπεται μὲν ἕλκο- 
μένη διὰ τραχείας ὁδοῦ καὶ δυσβάτου" καὶ οὐκ αὐτὴ ἄγουσα ἢ 
δίχη, ἀλλ᾽ ἀγομένη βιαίως, ὃ δηλοῖ τὸ ἕλχεσϑαι αὐτὴν ὡς βια- 

ζομένην ὑπὸ τῶν δωροφάγων κριτῶν. Ἕπεται δὲ ἀποκλαίουσα 
τὴν πόλιν, ἐν ἢ τοιοῦτοι δικάζουσι, καὶ τὰ ἤϑη τῶν χαιρόντων 
τοιούτοις δικασταῖς" κακὸν δὲ φέρει ἀνθρώποισι, μετ᾽ οὐ πολὺ 

τιμωρίαν αὐτοῖς ἐπάγουσα τῆς πονηρᾶς κρίσεως. Ὃ μὲν οὖν 
κλαυϑμὸς, δηλοῖ τὸν ἔλεον τῆς μοχϑηρᾶς προαιρέσεως" ἡἧ δὲ 
φορὰ τοῦ κακοῦ τὴν ἴασιν. Οὕτως γὰρ ἡμᾶς ἐλεοῦν τὸ ϑεῖον 
ποινὰς ἀπαιτεῖ, καὶ τοὺς ἐξελαύνοντας οὖν τὴν ὡς ἀληϑῶς δίκην, 

ἐλέους μέτεισιν ἧ δίχη. Καὶ τοὺς οὐκ ἰϑεῖαν αὐτὴν νείμαντας 
τοῖς δικαζομένοις ἐπὶ τὸ ἰϑὺ μεϑίστησιν ἀπὸ τοῦ σκολιοῦ ἤϑους. 

Καὶ γὰρ ἑλκομένη διὰ τῆς στενῆς ὁδοῦ καὶ τραχείας ἐπανακα-- 
λεῖται τοὺς ἕλξαντας αὐτὴν εἷς τὴν πλατεῖαν ὁδὸν αὐτῇ καὶ λείαν, 

ὥστε δοκεῖν μὲν ἕλχεσϑαι ὑπὸ τῶν κακῶς αὐτὴν μετιόντων, ἐκχεῖ- 
γοι δὲ ἑἕίλχοντο ὑπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς παϑῶν δοχοῦντες ἕλκειν. 

-- - - 

927. ΟἹ 8Ε σΙΚΩΗΩ͂Σ ΞΕΙΝΟΙΣΙ. Ταῦτα παιδευτικῶς 

σωφρονίζει τοὺς δικαστὰς, εἷς τὸ δίκαιον δρᾷν παραινοῦντος, 
Ρ] , - ᾽ Ἅ , , ’ Ά ’ ’ Α 

χἀπὶ πολιτῶν χἀπὶ ξένων, καὶ μάλιστα ἐπὶ τούτων, διότι τοὺς 

βοηϑοῦντας οὐκ ἔχουσι, καὶ βιάσασϑαι ῥάδιον ἐρήμους ὄντας ] ; ζώή ΤΥ ἀ θύ θημ ᾿ 
3 “ΦἉ Ὑ . 

αὐτούς. ᾿Ανθϑεῖ οὖν ἢ πόλις, ἐν ἢ δικασταὶ δίκαιοι κάϑηνται, 
3 ω , ᾿ Η 2. " ᾿ , , , Ἁ γ) καὶ εἰρήνη πάντως ἐστὶν ἀνὰ τὴν πόλιν ταύτην. Τὰ γὰρ δίκαια 

φρονοῦσι πόλεμος οὐκ ἐπάγεται παρὰ ϑεοῦ δίκην αὐτοὺς ἀπαι- 
τοῦντος. 

ῶ2290,ώ, ΤΟΙ͂ΣΙ ΤΕΘΗΖῈΕ ΠΟΑ͂ΙΣ. Εἰ γὰρ ὃ πόλεμος 
φϑαρτικὸς καὶ ὀλιγανϑρωπίας αἴτιος, εὔδηλον ὅτι ἡ εἰρήνη πο- 
λυανϑρωπίαν ἐργάζεται, καὶ διὰ τοῦτο ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΟΣ' ἄλλοι 
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μὲν οὖν τὴν γῆν κουροτρόφον ὕμνησαν, ὡς καρποὺς ἐκφέρου- 
σαν" οὗτος δὲ τὴν εἰρήνην, οὐ μόνον ὡς τῶν πολεμίων ἐκτεμνόν- 
των τοὺς καρποὺς, οἷς ἂν ἐπίωσιν" ἀλλὰ καὶ ὡς σώζουσαν τοὺς 
οἷς ἀπολλύουσιν οἱ πολέμιοι. 

282. ΟΥ̓ΖῈ ΠΟΤ᾽ ΙΘΥΔΊΚΑΙΣΙ. Ταῦτά ἐστι τὰ μάλι- 
στα πιέζοντα τὸν βίον, πόλεμοι καὶ λιμοί" ταῦτα οὖν ἀπελη- 

λάσϑαι τῶν πόλεών φησιν, ἐν αἷς ἰϑυδίκαι εἰσὶν οἱ ἄρχοντες, 
πάσης ἄτης ἐξεληλαμένης τῆς ἐχ τῶν παρανόμων" ἐν ϑαλίαις 
δὲ ἀεὶ ζώντων τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ ἔργα τὰ περὶ τὴν γῆν 
γεμομένων ἐν ταύταις. Οὔκουν οὐδ᾽ οἱ “Ἰακεδαιμόνιοι λιμὸν 
εὐλαβοῦντο δι᾽ εὐτέλειαν διαίτης, ἣν ἔχοντες τῶν ἀδικιῶν ἐκα- 
ϑάρευον" ταῖς γὰρ πολυτελείκις ἡ πλεονεξία συνεισελϑοῦσα λι- 

μοῦ γίνεται πρόξενος. 

284. ΤΟΙ͂ΣΙ ΦΕΡΕΙ͂. Τοῖς ϑεοφιλέσιν" οὗτοι δέ εἶσιν 

οἱ κατὰ δίκην ζῶντες, οἷς χαὶ τὰ ἀπὸ τοῦ παντός φησιν ἐπατ 
κολουϑεῖν, προτρέπων εἰς εὐζωΐαν, τῷ τὴν γῆν φέρειν τούτοις 
καρποὺς ἱκανούς. ίον γὰρ τούτους. καλεῖ, πρὸς διατροφὴν 
ὄντας ἐπιτηδείους, τῷ τὰς δρῦς ἕν τε τοῖς ἄκροις βαλάνους, καὶ 
ἐν τοῖς μέσοις αὐτῶν κατὰ τὰ ἔγκοιλα μελίασας ἐκτρέφειν" (εἰώ- 
ϑεσαν γὰρ ἐν ἐκείνοις τὴν τῶν μελισσῶν ἐργάζεσϑαι τιϑασσείαν 
οἵ μελισσουργοί ) τῷ τὰς δὲς σκέπην παρέχειν τοῖς εἰρίοις οἷς 

ἐχφέρουσιν ἢ ἐκφύουσι » τῷ τὰς γυναῖχας ὕμοια τίκτειν τοῖς ἀν- 
δράσι σωφρονούσας" καὶ γὰρ τὰ πολλὰ τῶν ἀμβλωϑριδίων καὶ 
τῶν τεράτων ἐξ ἀκρασίας γίνονται χαὶ πλησμονῆς" ἕπεται δὲ τού- 
τοις μηδὲ δεῖσϑαι πλούτου, καὶ ἐμπορίας καὶ πλοίων, ἀρκούν-- 
των τῶν ἐκ τῆς χώρας γινομένων εἰς διατροφὴν τοῖς σωφρονοῦσιν. 
᾿ἡπὸ μέρους ὅλα εἶπε τὰ δένδρη, ὅτι ἐν τοῖς ὄρεσι φέρουσι καρπὸν, 
καὶ διπλοῦν καρπόν. ἼἌἄνωϑεν μὲν ἐπὶ τὸ ἄκρον καρπὸν, ἐν δὲ τῷ μέσῳ 
μέλι. Ἔχουσι γὰρ κοιλώματα εἰς ἃ τὸν ἄνεμον φεύγουσαι αἷ μέλισσαι 
δύνουσι καὶ μελιτοποιοῦσι. 4“! ιὸ καὶ μέλισσαι ὑπ᾽ ἐνίων καλοῦνται, διὰ 
τὸ ἐν μελίαις εἶναι. Οἰκεῖα δὲ ταῦτα πρὸς φιλάργυρον διεγεῖραι αὐτὸν 
εἰς τὸ δικαιοπραγεῖν. “ιὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν, ΟΥ̓Δ᾽ ἘΠῚ ΝΗΩΝ ΝΙΣ- 
ΣΟΝΤΑΙ, ὑπόνοιαν δίδωσιν, ὅτι μυσάττεται καὶ αὐτὸς τὸν πλοῦν, 
διὰ τοὺς πολλοὺς παρ᾽ ἐλπίδα κινδύνους. 

240. ΟΙΣ 4᾽ ὝΒΡΙΣ ΤῈ ἹΜΕΜΗ.Ε. ᾿Αντὶ Τοῦ, ὅσοις. 

᾿Επανακυχλοῖ δὲ τὸν λύγον, ἵνα μὴ λάθῃ τῆς ἀπειλῆς. Τὰ οὖν 
ἀνταποδιδόμενα τῇ μοχϑηρίᾳ διὰ τούτων παρίστησιν, δεικνὺς 
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τίνα ἔχγονα ἐκ τῆς ὕβρεως" κατὰ δίκην ἐστὶ τὸ τελευτᾷν εἰς 
τιμωρίαν τοῖς πονηροῖς τὴν τοιαύτην ζωήν. 

242, ΠΟΛΛΖἍΚΙ ΚΑΊ ΞΥΜΠΑ͂ΣΑ ΠΟΑ͂ΙΣ. Τοῦτο 
δοκεῖ μὲν οὐκ εἶναε κατὰ δίκην, τὸ ἑνὸς ἕνεκα πονηροῦ πόλιν 
ὅλην διδόναι ποινήν. “ύναται δὲ λέγειν, ὅτε μοχϑηροῦ ἑνὸς 
ὄντος», ὥσπερ νοσήματος » ἥ πόλις παραπολαύουσα, πολλάκις 

εἰς ὅλην ἑαυτὴν ἀναμάττεται τὴν πονηρίαν ἐξομοιουμένη τῷ ἑνί, 
δύναται δὲ κἀκεῖνο σημαίνειν, ὅτι ἑνὸς ὄντος πονηροῦ, δίδωσιν 
᾿ἥ πᾶσα πόλις δίκην, ὡς, ἐξὸν κωλύειν, μὴ κωλύουσα τὴν τοῦ 

᾿ἑνὸς πονηρίαν. Οὕτω καὶ τοῦ ᾿“4γαμέμνονος αὐθαδῶς τῷ ἱερεῖ 
προσενεχϑέντος, εἰς πάντας Ἕλληνας διέτεινεν ὃ λοιμὸς, ὡς 

παρέντας βοηϑῆσαι τῷ ἱερεῖ" καὶ τοῦ “Ἵἴαντος ἀσεβήσαντος 
περὶ τὸ τῆς “4ϑηνᾶς ἱερὸν, πάντες ἔνοχοι τῇ δίκῃ γεγόνασιν, ὡς 

μὴ ἀγἀνακτήσαντες ἐπὶ τῷ ἀσεβήματι. Δεῖ γὰρ μὴ ἐπιτρέπειν 
τοῖς ὑβρισταῖς, μὴ δὲ συνεπινεύειν τοῖς ἀδίκοις, δυναμένους 

μὲν παῦσαι, περιορῶντας δὲ τοῦ παῦσαι τὴν ἐξουσίαν τῶν 
πονηρῶν. 

944. ΤΟΙΣΙ͂Ν 4᾽ ΟΥ̓ΡΑ͂ΝΟΘΕΝ. Τὰ ἔργα τῆς ὼς 

διέξεισιν, ὅσα ἐπήρτηται ταῖς τοὺς ἀδίκους ἐώσαις τὰς ἑαυτῶν 

ἐχπληροῦν ἀδικίας πόλεσι, λιμὸς καὶ λοιμὸς, καὶ ἀπώλεια στρα- 
τεύματος διὰ πολέμων, καὶ πόρϑησις τῆς πόλεως τοῦ τείχους 

αἱρεϑέντος, καὶ ναυτικοῦ ὄλεϑρος. Ταῦτα γὰρ ἐπάγει ταῖς τῶν 
ἀδίκων πόλεσιν ὃ ϑεόςς. Ὁ μὲν οὖν λιμὸς γίνεται, ὡς τὰ πολλὰ 
γεωργίας ἀμελούντων καὶ περὶ δικαστήρια στρεφομένων" ὃ δὲ 
λοιμὸς ἐκ τοῦ λιμοῦ συμπίπτει, μοχϑηρίᾳ διαίτης, ἢ χρῆσϑαι 

ἀναγκάζονται λιμώττοντες οἱ ἄνϑρωποι. ὋὧὋ δὲ πόλεμος τῶν 
στρατευμάτων ὄλεϑρον ἔχει διὰ πλεονεξίαν (ὧς τὰ πολλὰ) τῶν 
ἐν ταῖς πόλεσι δυνατῶν ἐγειρόμενος. Ὁμοίως δὲ καὶ ὃ τὴν τῆς 
πόλεως πόρῤρϑησιν προξενῶν, καὶ τὴν τῶν νεῶν ἀπώλειαν. Ταῦτα 

μέν ἐστε τὰ ἐπίχειρα τῆς ἀδικίας. Δεῖ δὲ συνάπτειν τὸ, 
Λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμὸν, ἀποῳφϑινύϑουσι δὲ λαοὶ 

(τοὺς ἐν πολλοῖς φερομένους ὑπερβάντα δύο στέχους) καὶ 
ἢ τῶν γε στρατὸν ἀπώλεσεν, 

καὶ τὰ ἑξῆς. Οὕτω Πλούταρχος. 

φῷῆ0. Ω ΒΑ͂ΣΙΖΕΙΣ, ὙΜΕΙ͂Σ 4Ε. Οὐκ ἔστι ϑεῶν ἔν- 

γοιαν ἔχοντας ἀδίκως ζῇν. Εἰκότως οὖν παρακελεύεται τοῖς 
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βασιλεῦσι μὴ ἀπολαύειν τῆς ἐξουσίας, ἀλλ᾽ ἐννοεῖν ὡς ϑεῶν καὶ 
δαιμόνων παρόντων πᾶσι καὶ ἐφορώντων ἡμᾶς, καὶ δῆλός ἐστιν 
ἐν τούτοις διαφορὰν ϑεῶν εἰδὼς καὶ δαιμόνων. Τὸ μέντοι ἀϑά- 

νατον, κοινὸν αὐτῶν εἶναι" οἵ γὰρ ἀϑάνατοι, φησὶν, ἐγγὺς 

ὄντες ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων δρῶσιν ἐκείνους ὅσοι σκολιαῖς χρώ- 
μενοι δίχαις καὶ κρίσεσι διεφϑαρμέναις ἀλλήλους τρίβουσι, του- 
τέστι καταπονοῦσι, ϑεῶν ὄπιν οὐκ ἀλέγοντες" καὶ τούτοις ἐπό- 

μενος ἐπάγει τρισμυρίους εἶναι φύλακας τῶν ἀνθρωπίνων ἐκ' τοῦ 
Διὸς ταχϑέντας ἀϑανάτους. Ἔκ δὴ τούτων δῆλον, ὅτι μόνος 
ἄρχει Ζεὺς τῶν ϑεῶν" ἄρχονται δὲ πάντες οἱ ϑεοί.ί. Φύλακες 

δέ τινές εἰσι τῶν ἀνθρωπίνων ἄλλοι μετὰ ϑεοὺς, μεταξὺ ϑεῶν 

καὶ ἀνθρώπων ὄντες, οἵ τινες ἂν εἶεν δαίμονες, ἄλλοε τινὲς οὗ-- 

τοι παρ᾽ ἐκείνους, οὖς ἐκ τῶν ἀνθρώπων εἶπε γεγονέναι δαί- 
μονας, ᾿᾽Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ϑνητὸν γένος ἦσαν, τούτους δὲ ἀϑα- 
νάτους εἶναί φησι" ὥστε οὗτοι μὲν κατ᾽ οὐσίαν δαίμονες" ἐκεῖνοι 
δὲ, διὰ τὴν πρὸς τούτους ὁμοιότητα καὶ βαγάνες ἐκλήϑησαν, 
καὶ φύλαχες ἀνθρώπων. 

254. ΤΡΙ͂Σ ΓΑ͂Ρ ΜΎΡΙΟΙ ΕἸΣΙΝ. ἫἩ μὲν μυριὰς δηλοῖ 
τὸν πάντα τῶν δαιμόνων ἀριϑμὸν, ἐν ᾧ πάντως παραλαμβάνε- 
ται τὸ δαιμόνιον γένος" ἣ δὲ τριὰς τὸ τέλειον καὶ ἐν ὅροις 
ἑστὼς, πρώτοις, μέσοις, τελευταίοις. Εἰσὶ γὰρ τὰ γένη τῶν δαι- 

μόνων τὰ μὲν λογικὰ μόνως, τὰ δὲ ἄλογα μόνως, τὰ δὲ μεταξὺ 
τούτων, δηλοῖ ἐξ ἀμφοτέρων τὸ παντοδαπὸν φῦλον τῆς δαιμο- 
γίας τάξεως, ἣν φύλακα μὲν εἶναι τοῦ ἀνθρωπείου γένους, 
ὑπουργὸν δὲ τοῦ Διός. Διὰ τοῦτο γὰρ εἶπε ΖΗ͂ΝΟΣ, διότι 
ὑπηρέται πάντες οὗτοι, φύλακες δὲ ϑνητῶν ἀνθρώπων, ὡς εἰ 
στῶτες αὐτοῖς. 

257. ΠΕΡἅ ἙΣΣΑΜΕΝΟΙ. Τὸ μὲν ἠέρα ἐνδεδύσϑαι 
, δηλοῖ, τὸ ἡμῖν ἀφανεῖς εἶναι καὶ ἀοράτους, ὡς ὃ ἀήρ" ἢ καὶ 
τὸ τὰ σώματα αὐτῶν ἀέρια εἶναι κατὰ τὴν σύστασιν, ὥσπερ 
τὰ τῶν ϑεῶν ἐμπύρια, καὶ τὰ ἡμέτερα χϑόνια. Τὸ δὲ ΠΑ͂ΝΤΗ 
ΦΟΙΤΑ͂ΙΝ, τὸ τὰς κινήσεις αὐτῶν ὀξείας εἶναι, καὶ τὰς ἐφο- 

ράσεις αὐτῶν δι ὅλων διήκειν, ὧν πράττομεν, ὧν φανταζό- 
μεθα, ὧν διανοούμεϑα. Καὶ γὰρ εἰ ἀερίοις χρῶνται σχήμασιν, 
οὐδὲν θαυμαστὸν ὀξέως αὐτοὺς ἐπιπορεύεσϑαι πανταχοῦ ὕπου 

περ ἂν ἐθέλωσιν. 
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258, Ἢ 4Ὲ ΤῈ ΠΑ͂ΡΘΕΝΟΣ. ΜΠαρϑένος μὲν ἡ δίκη 
τοῖς ϑεολόγοις εἴρηται, διότι πᾶν τὸ δικαστικὸν γένος ἀδιάφϑο-- 

ερον εἶναι δεῖ καὶ καϑαρόν" καὶ τούτου σύμβολον ἡ παρϑενία. 
Παῖς δὲ τοῦ Διὸς, διότι νομοϑέτης οὗτός ἐστι χοσμιχὸς, ὡς 

“ἄρχων καὶ βασιλεὺς τῶν ὅλων. Τὴν δὲ δικαστικὴν ἐξῆφϑαι δεῖ 
τῆς νομοϑετικῆς, ὡς τὴν ἀνθρωπίνην τῆς ἀνθρωπικῆς, καὶ τὴν 
ϑείαν τῆς ϑείας. Α41401Η δὲ καὶ ΚΥΔΝΗ παρὰ τοῖς ᾿λυμ-" 

πίοις ϑεοῖς, ὡς πάντων κατὰ δίκην ἐνεργούντων καὶ σεβόντων 
αὐτὴν, ὡς πᾶσι τὸ κατ ἀξίαν ἀπονέμουσα, ὃ δὴ μάλιστα φίλον. 
ἐστὶ τοῖς ϑεοῖς. 

200. ΖΝ ΤΙΣ ΜΙ͂Ν ΒΗΜΠΤΗΙ. Ἐάν τις τὸ δίχαιον 

βλάπτῃ παραχαράττων. Οὕτω γὰρ βλάπτει ὃ σχολιῶς τοῦτο 
πράττων, καὶ διὰ πανουργίας ὀνοτάζων τὴν “]κην, ἤγουν 
οὐχ ἁπλῶς λοιδορῶν, ἀλλὰ καὶ ἐξευτελίζων ὡς εὐκαταφρόνητον 
διὰ τὸ τοῦ δικαίου καταφρονεῖν. Ὃ γὰρ τὰ ἀγάλματα τῶν 
ϑεῶν ὑβρίζων αὐτοὺς ὑβρίζειν, τοὺς ϑεούς" ἄγαλμα δὲ τῆς Δίκης 

τὸ δίκαιον. Ἐὰν οὖν τις τοιοῦτόν τι πράττῃ, καϑημένη παρὰ 
τῷ 4 ἢ Δίκη γηρύεται τὸν ἄδιχον νοῦν τῶν ἀνϑρώπων καὶ 
ἐπαγγέλλει τῷ πατρὶ, ὡς ἂν ἀπὶ αὐτοῦ δικάζειν ταχϑεῖσα καὶ 

χρίνειν πάντα ὅσα ἐφορᾷ ὃ Ζεύς. 4]ηλοῖ δὲ τὸ καϑῆσϑαι τὸ 
παρὰ τῷ ϑεῷ τάξιν αὐτὴν καὶ ἕδραν ἔχειν ἀμετακίνητον" ὡς 
καὶ ἐκεῖνόν φησιν Ὅμηρος ἐν τῇ τοῦ Ὀλύμπου κορυφῇ 

" ἅτερ ἥμενον ἄλλων, : 

962. ΟΦΡ ΑΠΟΤΙΣΗ͂Ι ΦΉΜΟΣ. Τοῦτο ἤδη ἔργον 
τοῦ Διὸς, ὡς βασιλέως, κοινὴν ἐπάγειν τιμωρίαν ταῖς πόλεσιν 

. ὑπὲρ τῶν ἀδίκων κρίσεων τῶν ἀρχόντων, οἵ παρατρέπουσι τὸ 
δίκαιον. Τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ΠΑΡΑΚΑΩΙΝΕΙ͂Ν, καὶ τὸ 
ΣΚΟΖΊΙΩΣ ἘΝΕΈΠΟΝΤΕΣ, ἤτοι πανούργως λέγοντες τὰς 

χρίσεις, ἀντὶ ἐμφρόνων" καὶ παρανόμους, ἀντὶ ἐννόμων. Διότι 
δὲ κοινὴν ὑπέχουσι δίκην αἱ πόλεις, εἴρηται πρότερον. Ἃς 
ἐπιτρέπειν οὐκ ἔδει τούτοις τὰς ἀρχάς. 

267. ΟἹ ΑὙΤΩ͂Ι ΚΑΚΑ͂ ΤΕΥΧΕΙ. δαιμονίως ἀνε- 

φϑέγξατο ταῦτα τὰ ἔπη καὶ σωφρονιστικῶς. Εἰ γὰρ εἰδείημεν 
ἑαυτοὺς μείζονα βλάψαντες ἐξ ὧν ἄλλους βλάπτειν ἐπιχει- 
ροῦμεν, ἀφεξᾳίμεϑα τοῦ βλάπτειν" οὐδεὶς γὰρ ἑκὼν ἂν ἑαυτὸν 
βλάψειε" ἀλλὰ δι᾿ ἄγνοιαν ἁλισκόμεϑα τῷ κακῷ τούτῳ, καὶ 
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οἰόμενοι ὠφελεῖν ἑαυτοὺς βλαπτόμεθα ὑφ᾽ ἑαυτῶν, καὶ μείζω 
τῷ βλάπτειν ἄλλους ἑαυτοὺς βλάπτομεν" εἰς χρήματα μὲν γὰρ, 
εἰ τύχοι, ζημιοῦμεν ἐκείνους, ἡμᾶς δὲ αὐτοὺς εἰς τὸ κυριώ- 

τατον, τὴν ψυχήν. Τὸ γὰρ ἀδικοῦν αὐτή ἐστιν, ὃ δὲ βλα- 
πτόμενος ἐν τοῖς ἐκτὸς ἀδικεῖτα.. Εἰκότως ἄρα φησὶν ἑαυτῷ 

κακὰ τεύχειν τῷ ἄλλῳ χατασχευάζοντα κακὸν, καὶ τὸν κακῶς ᾿ 

περὶ ἄλλου βουλευόμενον ἑαυτῷ γίνεσϑαι πρόξενον κακοῦ μεί- 
ζονος" καὶ γὰρ μὴ συντελεσϑεῖσα μὲν ἡ βουλὴ τὸν βουλευσάμε- 
γον ἀνιᾷ πικρῶς, συντελεσϑεῖσα δὲ λωβᾶται μειζόνως. Τὸ 
γὰρ κακοποιεῖν μεῖζον τοῦ πάσχειν τὰ κακὰ πάντως κακόν" 
ὡς καὶ τὸ ἀγαϑοποιεῖν μεῖζον ἀγαϑὸν τοῦ πάσχοντος εὖ. 

209, ΠΑ͂ΝΤΑ͂ ΙΏΩΩΝ 4ΊΟΣ ΟΦΘΑΜΜΟΣ. ὅἜἅλλος 

μἱὲν τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ Διὸς εἶπεν εἶναι πᾶν τὸ μέσον γῆς τε 

καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος" οὗτος δὲ ἁπλῶς καὶ δρᾷν αὐτὸν λέ- 
γει πάντα, καὶ νοεῖν πάντα, τοῦτο προσϑεὶς, ἵνα μὴ τὴν ὅρα- 
σιν σωματικὴν ὑπολάβωμεν, ἀλλὰ νοερὰν καὶ ϑείαν καὶ προ-- 
γοητικήν. Πάντα, φησὶν, ὃ Ζεὺς δρῶν καὶ νοῶν δρᾷ καὶ 
ἐφορᾷ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ϑέλησιν, καὶ τὰ ἡμέτερα. Τίνα δέ 
ἐστι ταῖτα; τὴν δίκην, ἣν μοι ἀπειλεῖς, ὦ Πέρση, τὴν τῶν 
βασιλέων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ πονηρὰν οὖσαν, δρῶν δὲ καὶ 
ἐφορῶν, καὶ ταύτην οὐκ ἂν ἀτιμώρητον ἐάσειε τὸν ἀδικοῦντα. 

2712. ΝΥΝ 4Ε ἘΓΩ ΜΗΤ᾿ ΑΥ̓ΤΟΣ. Τὸ μὲν λεγό- 
μενον, φανερόν" ἐΐ μὴ ἔστι δίχη καὶ τιμωρία κατὰ τῶν ἀδί- 
κων, μὴ δ᾽ ἕξουσί τι πλέον οἱ δίκαιοι τῶν ἀδίκων ἐν τῷδε 
τῷ παρόντι, ὃ ἐφορᾷ ὃ Ζεὺς, μήτ᾽ αὐτὸς εἴην δίχαιος, μήτε 
παῖς ἐμός" δίκης γὰρ οὐκ οὔσης, ὄνομα μόνον ἔσται τὸ δί- 
καίον, Εἰ δὲ δὴ τὸ δίκαιον καὶ αἱρετὸν κἂν μὴ ἢ πρόνοια 
καὶ φευχτὸν τὸ ἄδικον, δῆλον ὅτι πᾶς οὗτος ὃ λόγος περιττός. 
Διόπερ ὃ Πλούταρχος τοὺς ἑπτὰ τούτους στίχους ἐκβάλλει, 
ἀπὸ τοῦ, 

Πάντα ἰδὼν Διὸς ἀφϑαλμὸς, -- 

ἕως τοῦ, 
᾿Αλλὰ τάγ᾽ οὕπω ἔολπα τελεῖν Δία μητιόεντα, 

ὥς. ἀναξίους τῆς Ἡσιόδου περὶ δικαίων καὶ ἀδίκων κρίσεως. 
Νῦν οὖν εἰ ὁ ἀδικώτερος ἄνϑρωπος τοῦ ῥικαίου μεῖξον ἔχει, μήτ᾽ ἐγὼ 
δίκαιος εἴην, μήτ᾽ ἐμὸς υἱός. Ἐπήγαγε δὲ τούτῳ, ἀλλὰ ταῦτα οὐ 

᾿Ὶ 
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νομίζω τὸν «Ἰΐα τελεῖν, τὸ τὸν ἄδικον μείζονος δίκης πῶν δικαίων τεύ- 
ξασϑαι, ἣ ποιήσει τὸν ἄτιμον ἦν τιμῇ. Ἰστέον δὲ, ὅτι υἱὸς Ἡσιόδου 
Μνασέας ἐστί. Φιλόχορος δὲ Στησίχορόν φησι τὸν ἀπὸ Κλυμένης: 
Ἄλλλοι δὲ ᾿Αρχιέπης. 

᾿ 2706. ΣῪ 4Ὲ ΤΑ͂ΥΤἅ. Ὅσοι μὲν εἰς τὴν χρείαν τὴν 
ἀνθρωπίνην ἀνήγαγον τὸ κοινωνικὸν, οὐκ ἔλαβον ἀρχὴν ἀσφα- 
λῆ τοῦ τῆς πρὸς ἀλλήλους ἡμῶν κοινωνίας δόγματος. Ἢ γὰρ 
χρεία, εἶ καὶ ἀναγκάσασα, ἀλλ᾽ οὔπω ἀγαϑόν. Ὅσοι δὲ εἰς 
τὸ κατὰ φύσιν ἡμῖν εἶναι τὸ πρὸς ἀλλήλους δίκαιον ἀπέβλεψαν, 
ἀῤῥαγῆ τὴν ὑπόϑεσιν ἔλαβον τοῦ τῆς κοινωνίας ἡμῶν σκοποῦ. 
Πάντων γὰρ τῶν κατὰ φύσιν ἕχαστον ἀγαϑόν. Τοῦτο δὴ 
οὖν καὶ Ησίοδος εἰδὼς, τὸν τοῦ ΖΤιὸς νόμον ἀξιοῖ τὸν Πέρσην 

ὁρᾷν, τοῖς μὲν ἄλλοις ζώοις δεδωκότα ἐσϑίειν ἄλληλα, καὶ 
τῶν ἀσϑενεστέρων τὰ δυνατώτερα κρατεῖν, ϑοινᾶσϑαί τε αὐτά" 
τοῖς δὲ ἀνθρώποις διχαιοσύνην σύμφυτον ἐνέσπειρε, καὶ τὸ 
κοινωνικὸν ἐνέϑηκεν αὐτῶν τῇ φύσει. Διόπερ οἱ ἄδικοι τοῖς’ 
ἀλόγοις ἐοίκασι τὴν ἀνθρωπίνην ἀποδρῶντες ζωήν. Μηδεὶς 
οὖν προάγων ἡμῶν τὴν ἀλληλοφαγίαν τῶν ϑηρίων, ἀξιούτω 
καὶ ἡμᾶς οὕτω ζῇν. Κοινωνικὸν γὰρ ζῶον γέγονεν ὃ ἄνϑρω- 
πος, καὶ ὃ τῆς κοινωνίας αὐτῷ νόμος ἐκ τοῦ πατρὸς ἔγκειταὶ 
κατὰ φύσιν. ᾿Αδικίᾳ δὲ πάσῃ πρὸς κοινωνίαν καὶ κοινωνίᾳ 
πρὸς ἀδικίαν ἐστὶ πόλεμος" στάσεων γὰρ αἰτία πάντων μάλι- 
στα ἡ ἀδικία. Τὸ δὲ κοινωνικὸν ἀστασίαστον" καὶ ὀρϑῶς ὃ 
Πλάτων εἶπεν, οὐδὲ συστῆναι δυνατὸν εἶναι τὴν ἀδικίαν χωρὶς 
δικαιοσύνης" δεῖν. γὰρ τοὺς συναδικήσαντας, τά γε πρὸς ἀλ- 

λήλους δίκαια φυλάττειν, εἰ καὶ ἀλλήλους ἀδικοῦντας μηδὲν 
δύνασθαι κοινῇ ποτὲ πρᾶξαι. ΕἸ οὖν ἄνθρωπος εἶ, φύσει 

κοινωνικὸν ζῶον εἶ, εἰ δὲ φύσει κοινωνικὸν ζῶον εἶ, παρὰ φύ- 
σιν σοι τὸ ἀδικεῖν. Οὐ γὰρ κοινωνίας, ἀλλὰ διασπασμοῦ τὸ’ 
ἀδικεῖν αἴτιον, “τῶν ἀδικουμένων τοῖς ἀδικοῦσιν ὁμονοεῖν οὐ 
δυναμένων. 

278, ΤῸΝ 4ΈῈ ΓΑ͂Ρ ΑΙΝΘΡΩΠΟΙΣ ΣΙΝ. Ἐπαγγειλάμενος 

οὐκ εἶπε ποῖον νόμον.Ό “έγει δὲ τί τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶν, ἵνα 
φύγωμεν τὰ τῶν ἀλόγων. ΝΟΙΜΟΝ δὲ ΦΠΕΤΑ͂ΞΕ ΚΡΟΝΤΩΝ. 
Τοῖτο σημείωσαι ὅτι “οὐδέποτε Ὅμηρος γόμον εἶπε. Τὸ δὲ 
ΓΗΡΥΕΤΑ͂Ι, γίνεται ἀπὸ τοῦ γῆρυς, ὃ ΡΗΙ τὴν μα, 

ἢ ἀπὸ τοῦ γέρας. 
ΙῚ 
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282, ΕἸ ΓΩ͂Ρ ΤΙΣ Κ᾿ ΕΘΕΖ.“0Ο]. Ὃς γὰρ εἰδὼς τὰ δί- 
καια μὴ ἀποχρύπτει διὰ σκολιότητα ἤϑους, ἀλλ᾽ ἀγορείει, 
τούτῳ καὶ ὃ παρὰ τοῦ ΖΙιὸς ὄλβος ἕπεται. Πρόσκειται δὲ τὸν 
γινώσκοντα τὰ δίκαια χρῆναι λέγειν αὐτὰ, διότι κατ ἄγνοιάν 
τινες τῶν δικαίων εἴποιεν ἂν τὰ ἄδικα ὡς δίκαια, ὧν οὐκ ἄν 

τις μέμψαιτο τὴν προαίρεσιν, ἀλλὰ τὴν ἀμαϑίαν. Γινώσκων 
ὅτι ἔστι δίκη" εἰσὶ γὰρ βάρβαροι, μὴ εἰδότες τί ἐστι τὸ δίκαιον. 
ΟΛΒΟΣ δὲ ὁ παρὰ τῶν καρπῶν πλοῦτος. Τετραχῶς δὲ τίϑησι 
τὴν δίκην" ποτὲ μὲν ἐπὶ τῆς σωματοειδοῦς ϑεᾶς, ποτὲ δὲ ἐπὶ 
τοῦ δικαίου, ποτὲ δὲ ἐπὶ τῆς κρίσεως, ποτὲ δὲ ἐπὶ τῆς τιμωρίας. 
᾿ἀπὸ δὲ τοῦ κῦδος γίνεται κυδρὸς καὶ κυδρὴγ, ὡς ἀπὸ τοῦ ἔχϑος 
ἐχϑρός. , ! 

οϑά͵ ὋΣ 4Ὲ ΚΕ ΜΜΑΡΤΥΡΙΗ͂ΙΣΙΝ. Οὗτός ἐστιν ὃ ἀν-- 
τίϑετος τῷ εἰδότι τὰ δίκαια καὶ μὴ κρύπτοντι, ὃ ἑκὼν ψευδό- 
μενος χαὶ μαρτυρῶν τοῖς ἀδίκοις, καὶ ὀμνὺς καὶ ἐπιορκῶν, διὰ 

πονηρὰν πρόϑεσιν. Τούτου οὖν τοῦ τὰ ψευδῆ μαρτυροῦντος 
ἑκουσίως εἰδότος τἀληϑὲς ὃ τρόπος μιαρός. 

285, ΕΝ 4ῈΕ ΖΦΊΚΗΝ ΒΑΜἉ“ΨΑ͂Σ. Ὃς ἂν ψευδῆ μαρ- 
τυρήσας ἑκὼν ἀποκρύψῃ τὸ δίκαιον, καὶ ὅρκον προσϑεὶς νήκε- 
στον βλάβην καὶ ἀνίατον ὑπομείνῃ διὰ τῆς ψευδομαρτυρίας καὶ 
ἐπιορχίας, ἀμαυροτέρα ἣ τούτου γενεὰ γίνεται, ὡς τοῦ εὐόρ- 
κου ἀμείνων ἦ γενεάς Τὰ γὰρ τῶν πατέρων ἀδικήματα χραί- 
νει καὶ τοὺς ἐχγόνους αὐτῶν, καὶ εὐνούχους ἀποφαίνει ταῖς 

τιμωρίαις" καὶ γὰρ ὀνείδη καὶ ἀδυξίαι αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀδικιῶν συμ- 
βαίνουσι, καὶ τίσεις ἐκ τῶν ἁμαρτημάτων ἀπολαμβάνοντες, ὧν 

ἔσχον ἀδικήσαντες οἱ πατέρες αὐτῶν, συναπολαύουσι τῶν ὀφει-- 
λομένων ἐχείνοις χολάσεων ἀνϑ᾽ ὧν ἠδίκησαν. ᾿ἡλλως δὲ 
γινώσκει τὸ ϑεῖον, ὡς τοῖς ἤϑεσιν αὐτῶν ἐμπέφυκέ τι τῆς ἀδί- 
κου τῶν γεννησάντων προαιρέσεως κἂν ἡμᾶς λανϑάνωσι, καὶ 
εἰκότως ταύτην ἐν αὐτοῖς δρῶντες τὴν ῥίζαν ἐκκόπτουσι διὰ 

τῶν τιμωριῶν, καὶ τοῦ μὴ ἐνεργῆσαι κωλύουσιν, ὡς ἰατροὶ 

προχαϑαίροντές τινας ὧν ὑφορῶνται νόσους. 
288, ΣΟΙ 4᾽ ἘΓΩ ΕΣΘΙ͂.4 ΝΟΕΩΝ. ΜΚάλλιστα τὸ 

φιλόσοφον ἦϑος οἷόν ἐστιν εἶπεν διὰ τούτων ὃ Πλούταρχος δη- 
λοῦσϑαι. Τὸν μὲν γὰρ ᾿ἀρχίλοχον καὶ τὸν Ἱππώνακτα βλασ- 
φημίας συγγράψαι κατὰ τῶν λυπησάντων" Ζιμοχράτην δὲ καὶ 
ἸΠητρόδωρον τοὺς ᾿Επικουρείους, ἀδελφοὺς ὄντας καὶ προσ- 

- 
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χῤούσαντας ἀλλήλοις, ἐκδοῦναι κατ᾽ ἀλλήλων συγγράμματα. 
Καὶ τί δεῖ τούτους λέγειν; ὅπου γε καὶ Ξενοφάνης διὰ δή τινα 
πρὸς τοὺς κατ᾽ αὐτὸν φιλοσόφους καὶ ποιητὰς μικροψυχίαν, 
σιλλοὺς, ἀτόπους ἐχϑεῖναι λέγεται κατὰ πάντων φιλοσόφων καὶ 
ποιητῶν. ᾿Αλλὰ τὸν ὄντως μουσικὸν “Ησίοδον μηδὲν τοιοῦτο 
παϑεῖν" οὐ γὰρ μουσικοῦ τὸ μελαγχολᾷν" λυπηϑέντα δὲ πρὸς 
τὸν ἀδελφὸν, ἀντὶ τοῦ βλασφημεῖν, νουϑετεῖν, εἰδότα τοῦτο 

δὴ τὸ τοῦ Σωχράτους, ὅτι πᾶς ὃ καχὸς, ἄκων ἐστὶ κακός" 

δεῖται οὖν νουϑεσίας, καὶ ἴσως ἐπιγνώσεται ἑαυτὸν ὄντα καχόν. 
᾿ς 289, ΤῊΝ ΜῈΝ ΤΟΙ ΚΑΚΟΤΗΤΑ͂. Τὸ μὲν ἕπεσϑαι 

τὰς καχίας ἀλλήλαις, ὥσπερ καὶ τὰς ἀρετὰς, ψεῦδός ἐστιν. 

“Δρεταὶ μὲν γὰρ ἐναντίαι οὐκ εἰσὶ, κακαὶ δὲ ἐναντίαι εἰσί" τὰ δ᾽ 
ἐναντία ἀλλήλοις οὐχ ἕπεται. Τούτου δὲ ὄντος ψευδοῦς, οὐχ 

ἀποδεκτέον τὸ, ἹΔΜΔΑ͂ΖΟΝ, ὡς Πλούταρχος ἐξηγήσατο, τὸ 
πᾶσαν ἐγκολπίσασϑαι κακίαν ὃμοῦ δηλοῦν" ἀλλὰ τὸ, ἑκάστην 
ἀϑρόαν λαβεῖν, μὴ κατὰ μικρὸν ὑποφερομένην, ἀλλ᾽ ὁμοῦ πᾶ- 
σαν ἐφελκόμενον" οἷον ἀκολασίαν ὅλην, ἅμα καὶ ἀδικίαν ὥσαύ- 
τως. 4]ιὸ καὶ Ἱ.41.444ΌῸΝ εἶπε, δηλῶν ὡς οὐ μόνον κατὰ βραχὺ 
κακωθϑῆναι τινὰς δυνατὸν, ἀλλὰ καὶ ἀϑρόως. Καὶ τὴν αἰτίαν 
προσέϑηκεν, ὅτι ἐγγὺς ἡμῶν ἣ κακία, καὶ ἢ ἐπ᾿ αὐτὴν δδὸς 
ὀλίγη, καϑάπερ ἡ πρὸς τοὺς ἐγγὺς οἰκοῦντας. ΑΑἸϊτιὸν δὲ τοῦ 
ἐγγὺς ἡμῶν αὐτὴν οἰκεῖν, τὸ τὴν γένεσιν τόπον εἶναι τῶν κακῶν. 
Ὥσπερ οὖν τῶν ἐν λοιμώδει τόπῳ κατοικούντων ἐγγὺς κατοικοῦ- 
σιν αἵ νόσοι, οὕτω δὴ καὶ τῶν ἐν γενέσει ψυχῶν ἐγγὺς οἰκεῖν 
τὴν κακίαν ἀληϑὲς, ἧς ἐστιν οἶχος ἦ γένεσις. Τὴν δ᾽ αὖ ἄρε- 

τὴν οὐκ οὖσαν τῇ γενέσει σύμφυλον, ἀλλὰ τοῖς ἔξω τῆς ὑλικῆς 
στάσεως, εἰκότως φησὶ πόῤῥω μὲν οἰκεῖν ἡμῶν, ἱδρῶτα δὲ πρὰ 
ἑαυτῆς εἶναι ὑπὸ τῶν ϑεῶν τεθέντα, δι᾽ οὗ χρὴ πρὸς αὐτὴν 
ἐλϑεῖν καὶ πόῤῥω οὖσαν ἑλεῖν, ἐπίπονον οὖσαν τὴν ϑήραν αὐτῆς 
καὶ δυσέφικτον, καϑὰ τὰ ἑξῆς δηλοῖ. | 

292. ΤΑ͂ΚΡΟΣ 4Ε ΚΑ͂Ι ΟΡΘΙΟΣ. ἹΜακρὸς μὲν οἶμος, 
εἰκότως " ὅσον γὰρ ϑεὸς ὕλης, τοσοῦτον ἀρετὴ κακίας διέστηκεν" 
εἴπερ ἀρετὴ μέν ἐστιν ἐν τῷ συνεῖναι ϑεῷῶ" καχία δὲ, ἐν τῷ 
ζῇν ἐν ὕλῃ. ἸΜακρὸς δὲ ὧν, καὶ ὄρϑιός ἐστιν ὡς εἰς τὸ ἄναν- 
τες ἀνάγων ἡμᾶς" ἄνω γὰρ ἀρετὴ, κάτω δὲ ἡ κακία" τραχὺς 
δ᾽ αὖ ὃ οἶμος, ὡς δύσβατος. Χρὴ γὰρ πολλὰ μὲν ὧν ἀγνοοῦ- 
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μὲν μαϑεῖν, οἷς τὴν πρώτην δυσκόλως ἐπιβάλλομεν, πολλὰ δὲ 
ἀποϑέσϑαε ἔϑη πονηρὰ ὧν δυσαποσπάστως ἔχομεν συντρόφων 
ἡμῖν ὄντων" ὅλως δὲ διὰ πολλῶν ὁδεῦσαι καὶ ἐπιπόνων ἀσκής- 
σέων" πρὸς ἃς ἀπιδὼν, τραχὺν εἶπεν εἶναι τὸ πρῶτον τὸν 
οἶμον. Τέλος δέ φησιν, ἐπειδὰν εἰς τὸ ἄκρον ἔλϑῃ τῆς πο- 
ρείας, ῥᾳδία λοιπὸν ἡ ἀρετὴ, καὶ ταῦτα οὖσα χαλεπὴ καὶ 
δυσέφικτος. Ζῶσι γὰρ οἱ τὴν ἀρετὴν ἔχοντες ἤδη μετ᾽ εὐφρο- 
σύνης, καὶ ἔοικεν Ησίοδὸς πρὸ Πλάτωνος εἰπεῖν, ὅτι οὐ μόνον 
ἄριστος, ἀλλὰ καὶ ἥδιστος ὃ κατ᾽ ἀρετὴν βίος. ἫἪ γὰρ μετὰ 
ῥᾳστώνης ζωὴ τὴν εὐφροσύνην δηλοῖ τῆς τοιαύτης ἕξεως. ἹΜΠὴ 
οὖν ἀποφευγέτω τις διὰ τοὺς πόνους τὴν τῆς ἀρετῆς ἄσκησιν, 
πρῶτον μὲν ἐννοῶν, ὅτι ἄτοπον ἵνα τέχνην μέν τινα χτησώμεϑα, 
τοὺς διὰ τὴν κτῆσιν αὐτῆς πόνους ὑπομένειν, ἢ ἵνα ἄλλου τινὸς 
τῶν ἀναγκαίων τύχωμεν" ὅπως δὲ τὴν τῆς ἀρετῆς κτησώμεϑα, 
τὴν τελειότητα μόνην οὖσαν ἡμῶν, μὴ αἱρεῖσϑαι τοὺς δι᾽ αὖ- 
τὴν πόνους, δι᾽ ὧν μέλλομεν ὠνεῖσθαι τὴν ἀρετῆς κτῆσιν. 
Ἔπειτα τοῦτο σχοπεῖν, ὅτι τοῖς χιὲν τὴν φύσιν ἀσϑενῆ λαχοῦ. 
σιν οἱ προτεινόμενοι πόνοι δειλιᾷν ποιοῦσι καὶ φυγάδας αὐτοὺς 
ἀποφαίνουσι τῶν τῆς ἀρετῆς ἐπιτηδευμάτων" τοῖς δὲ φύσει γεν» 
γαίοις μείζων ἔρως ἐγγίνεται τούτων, ὧν τὴν ϑήραν οὐκ εὗπε» 
τῆ, μετὰ πολλῶν δὲ ἱδρώτων μόνως τοῖς ἀνθρώποις ἀκούσυσι 
παραγίνεσϑαιν Διὸ καὶ Πλάτων παρακελεύεται χρῆναι. τοῖς 
προσιοῦσι φιλοσοφίας ἕνεκα παραδεικνύναι τὸ ἐπίπονον τῆς τοι- 
αὕτης ζωῆς, διὰ πεῖραν τῆς ἀγεννοῦς, καὶ γενναίας φύσεως. 
Πρὸς δὲ τούτοις, ὅτι τῶν μετὰ πόνων κτηϑέντων ἡδίων ἡ ἀπό. 
λαυσις, τῶν δὲ μετὰ εὐπετείας ὡς ἡ λῆψις πρόχειρος, οὕτω 
καὶ ἣ καταφρόνησις" διόπεν; ὡς ἔοικεν, ἡ ἀρετὴ μάλιστα τί- 
μιὸν πολλῶν δεομένη πόνων" καὶ οἱ λαβόντες φιλοχωροῦσιν ἐν 
αὐτῇ, τοὺς ἱδρῶτας οὗς ὑπέμειναν εἰδότες, καὶ προέσϑαι μὴ 
βουλόμενοι πρᾶγμα διὰ μυρίων πόνων χτηϑὲν, ἀλλ ἀπρὶξ 
ἔχονται, ὥσπερ δυσϑήρατον, οὕτω καὶ ϑυσαφαίμετον αὐτὴν 

, ἀποφαίνοντες. 

290, ΟΥ̓ΤΟΣ ΜῈΝ ΠΑΝΑΡΙ͂ΣΤΟΣ. Ζήνων μὲν ὃ 
Στωϊχὸς ἐνήλλαττε τοὺς στίχους, λέγων" 

Οὗτος μὲν πανάφιστος, ὃς εὖ εἰπόντι πίϑηται, 
᾿Εσϑλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος , ὃς αὑτῷ πάντα νοήσει, 
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τῇ εὐπειδϑείᾳ τὰ πρωτεῖα διδοὺς, τῇ φρονήσει δὲ τὰ δευτερεῖα. 
"Ἀρίστιππος δὲ ἀπ᾽ ἐναντίας ὃ Σωκρατικὸς ἔλεγε, τὸ συμβού- 
λου δεῖσθαι χεῖρον εἶναι τοῦ προσαιτεῖν. ὋὉ δὲ Ἡσίοδος τοῦ 
μέτρου μάλιστα τυγχάνει, τρεῖς ἕξεις διελὼν, τὴν ἔμφρονα, 
τὴν ἀνόητον, τὴν μέσην" ὧν ἡ μὲν ἀρίστη καὶ τῷ ϑείῳ παρα- 
πλησία" καὶ γὰρ τὸ ϑεῖον αὔταρκες" ὥστε καὶ ὃ ἑαυτῷ πάντα 
γοῶν καὶ προυρῶν ὅσα ἂν ἦ καὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἀμείνιο" 
ἡ δὲ φευκτοτάτη, τὸ μήϑ᾽ ἑαυτῷ δύνασϑαι τὰ ὀρϑὰ λογίζεσθαι, 
μήτ᾽ ἄλλοις ἕπεσϑαι συμβούλοις ἐϑέλειν' μέση δὲ τούτων ἡ 
τοῦ συνορατικοῦ μὲν τῶν ἀμεινόνων «οὐχ οὖσα δύναμις, ἐπακο- 

λουϑητικὴ δὲ τοῦ συνορῶντος. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἔχει" 
μάλιστα δὲ ἄξιον ἐπαίνου τὸ εἰπεῖν τί τοῦ ἔμφρονος ἴδιον" οὐ ᾿ 
γὰρ τὸ τὰ παρόντα δρᾷν καὶ τὰ ἐγγὺς, ἀλλὰ καὶ τὸ τὰ ἐσόμενα 
προορᾷν" τοῦτο μὲν δηλοῖ τὸ, ΦΡΑ͂ΣΑΩ͂ΣΘΑ͂Ι ἅπερ ἂν εἴη ἐπὶ 
τοῦ ἀμείω. Τὸ ΟΝ ΓΕΝΟΣ δηλοῖ, ἢ ὅτι ϑεοῖς ἀνέφερον 
τὴν γένεσιν, εἷς γὰρ ᾿Ορφέα καὶ Καλλιόπην τὸ γένος ἀνῆγον" 
ἢ εὐμενοῦς οὔσης τῆς ϑεοῦ τῆς δωρησαμένης αὐτούς. ΕἸ δὲ 
φιλίαν τῆς Δήμητρος εἶπεν εἶναι τὴν πρὸς τὸν λεμὸν ἀλλοτρι-- 
ὅτητα, ϑαυμαστὸν οὐδέν. τῶν γὰρ 4]ημητριακῶν καρπῶν 
ἀφϑονίαν ἔχοντες οἱ ἄνθρωποι τῶν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ κακῶν εἶσιν 
ἀπείραστοι. Τούτους δὲ ἄλλως ὑπάρχειν ἀδίνατον. ΕΥ̓ΣΤΕ- 
ΦΑ͂ΝΟΣ οὖν ΦΗΙΜΗΤΗΡ, ἡ περιουσία τῶν καρπῶν καὶ ἥ 
συγκομιδή., ΚΑ ΑΙΑ͂ δὲ κυρίως μὲν ἢ νεοττία, νῦν δὲ τὴν 
οἰκίαν εἶπεν. 

804, ΑΙἼΠΙ͂ΟΣ ΓΑ͂ΡΤΟΙ. «“ιμὸς ϑηλυχῶς λέγεται παρὰ 
γοῖς ΖΙωριεῦσι. 

ἌΙΠΜΟΣ ΓΑἅΑ͂Ρ ΤΟΙ͂ ΠΑΜΠ4ἅΩ͂Ν ΦΈΕΡΓΩι ΣΥΜΦΟ- 
ΡΟΣ 4Ν24ὈΡ]1]Ι. Τὸ μὲν σύμφορον οὐ λέγει τὸν συμφέροντα, 
ἀλλὰ τὸν συμφερόμενον καὶ συνόντα, ὡς ὅπου ἀργία ἐστὶ καὶ 
λιμὸν εἶναι ἀναγκαῖον ἐκεῖ, Τὸ δὲ τῷ ἀργῷ νεμεσᾷν τοὺς 
ϑεοὺς, ἀληϑές" χρῆναι γὰρ τὸ σῶμα τρέφειν διὰ τῶν σωματι- 

κῶν πόνων, καὶ τὰ ἀναγκαῖα πορίζειν ἑὰυτῷ διὰ τῶν οἰκείων 
ἔργων. Τὸ μὲν ἀργὸν ξῇν ἑπόμενον ἔχει λιμὸν, τὸ δ᾽ ἐθέλοντα μὴ 
λιμώττειν, ἀντὶ τοῦ ἐργάξεσϑαι πράγματα παρέχειν ἄλλοις, ἵνα ἀπὸ 
τούτων τρέφηται, κηφῆνος ἔργον ἐστὶ κεκεντρωμένου, τὸ μέλι κατε- 
σϑίοντος, ὅσον αἴ μέλισσαι συνάγουσι. Κύόϑουρος οὖν ὁ κηφὴν, ὡς 
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κεύϑερός τις ὧν καὶ τὸ κέντρον κεκρυμμένον ἔχων" καὶ παρέλαβεν αὐτὸν 
ὡς ἀργόν " μόνον γὰρ τὸ ξῶον τοῦτο οὐ δύναται τροφὴν ἑαυτῷ πορί- 
σασϑαι. Ἢ τὸ κοθούροις, ἀντὶ τοῦ ἀργοῖς, παρὰ τὴν καϑέδραν, 
Ἢ κχολούροις τὴν οὐρὰν καὶ τὸ κέντρον" καὶ γὰρ καὶ ἀργὸς καὶ ἄκεν- 
τυος. Ἢ κοθϑούροις, ἀντὶ τοῦ κόρῳ πλήϑουσι. Καταγέλαστος γὰρ 
ἂν εἴη τις τῶν μὲν ἀνθρώπων ἐλαττούμενος, τοῖς δὲ κηφῆσιν ὁμοιού- 
μενος. ---- Κηφὴν ξῶον μελισσῶν ἀργότατον καὶ ἄκεντρον" κόϑουροι 
δὲ, ἢ ὅτι κάϑηνται, τουτέστι παρατηροῦνται τὴν ὥραν, ἐν ὗ ἐκβαί- 
ψουσιν αἱ μέλισσαι, ἵνα ἐκλαϑόντες ἐσθίωσι τὸ μέλι" ἢ τοῖς κολοβὴν 
οὐρὰν ἔχουσιν " ἀποκρύπτουσι γὰρ τὴν οὐράν. Δίδυμος δὲ κοτούροις, 
ὅτι κότον ἔχουσιν ἐν τῇ οὐρᾷ" κατὰ δὲ ᾿Αριστοτέλην, ἀκέντροις " ̓άμε- 
ρίας δὲ, κακούργοις " μόνος δὲ ἩΗσίοδος ἅπαξ τῇ λέξει ἐχρήσατο. 

810. ΕΞ ἘΡΓΩΝ Δ᾽ ΑΝΩ͂ΡΕΣ. Παντὶ τῷ τὸ κατὰ 

φύσιν ἔργον ἐχπληροῦντι τοῖς ϑεοῖς ἀρέσκειν ἕπεται. Καὶ 
τοῖς ἀνθρώποις οὖν ἐργαζομένοις, καὶ τὰ -ἀναγκαῖα διὰ τῶν 
ἔργων πορίζουσιν ὑπάρχει ϑεοφιλῶς πράττειν: ὡς καὶ τοῖς 
ἀργοῖς μὲν, τὰ δὲ τῶν ἐργαζομένων καρποῦσθαι βουλομένοις, 
ὑπάρχει νεμεσᾶσϑαι παρὰ τῶν ϑεῶν. Οὗ μὲν οὖν πολλοὶ καὶ 
καπηλεύειν διὰ ταῦτας, καὶ τὰ ἄλλα ἔργα μετιέναι τὸν σπου-- 
δαῖον δεῖν οὐκ ἀπέγνωσαν, διὰ “ταῦτα τὰ ῥήματα τοῦ σιό- 
δου μηδὲν ἐπαχϑὲς εἶναι λέγοντες. Εὖ δ᾽ ὃ Πλάτων ἐξηγήσατο 

τὸ ἔπος. Ἔργα γὰρ καλεῖν τὸν «Ησίοδον, ἑχάστου τῶν ὄντων 
τὰ κατὰ φύσιν ἔργα. Ταῦτα οὖν καὶ τῷ σπουδαίῳ πρέποντα 
ἔργα, ὅσα οἰκεῖα σπουδαίῳ" διὸ καὶ Ὅμηρος τὰ μὲν βέλτιστα 

τῶν ἔργων μόνον ἔργα καλεῖ" τὰ δὲ φαῦλα μετὰ προσϑήκης 
κακὰ ἔργα, ὡς ἂν τοῦ ἔργου καϑ᾽ αὑτὸ τὸ καλὸν δηλοῦντος. 

-- εἰ γὰρ νῶϊν ἔρις ἔργοιο γένηται. 

Καὶ 
-- δύο δ᾽ αν ἔχον πατρώϊα ἔργα. 

Τὰ δὲ μεμπτὰ, δῆλα" 
οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα. 

Οὐκ ἄρα τὸ κλέπτειν καὶ τὸ πορνοβοσκεῖν ὄνειδος" δητέον ὅτι τὸ 
ἔργον τῆς γεωργίας ὄνειδος οὐκ ἔχει, οἷον, τὸ βοηλατεῖν, τὸ σκάπτειν. 
Ἃ - , ε ᾿ “- “- ᾿ " [ 
Ἢ ἁπλῶς ῥητέον ἔργα ὡς παρὰ τοῖς παλαιοῖς, τὰ σπουδαῖα, Ὅτε 
γὰρ τὰ φαῦλα σημαίνει προστυϑέασι τὸ κακὸν, 

οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα 
καὶ 

σχέτλια ἔργα. 
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815, ΠΛΟΥΎΥΤΩΙι 4᾽ ΑΡΕΤΗ͂. Πῆἤηδεὶς λοιδορείτω τὸν 
στίχον εἰς τὸν πολυάρατον πλοῦτον ὁρῶν πόῤῥω Ῥῆς ἀρετῆς 
ἐσκηνωμένον, ἀλλὰ πλοῦτον οἰέσϑω νῦν λέγεσθαι τὴν ἀπὸ τῶν 
ἔργων πορισϑεῖσαν ἀφϑονίαν τοῖς ἐργαζομένοις δικαίαν οὖσαν, 
καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων πόνων ἡϑροισμένην. Εἴρηται γὰρ ἐν τοῖς 
ἔμπρυσϑεν, ἐκ τῶν ἔργων τοὺς ἀνθρώπους γίνεσθαι πολυμή- 
λους καὶ ἀφϑόνους καὶ ἀφνειούς. Τῷ δὲ τοιούτῳ πλούτῳ ἕπε- 
σϑαι πάντως ἀνάγκη τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν δόξαν" ἕπεσθαι δὲ 
οὐχ ὡς παρυκολουϑήματα ὄντα ταῦτα τῆς εὐπορίας, ἀλλ᾽ ὡς 
συνυπάρχοντα τῷ τοιούτῳ πλούτῳ. Καὶ ὡς παντὸς, ὃς ἂν 

οὕτω πλουτῇ, καὶ δόξαν ἀγαϑὴν κεκτημένου καὶ δηλοῦντος, 
ὅτε ἀρετὴν ἔχει, δι᾿ ἣν προσχαρτερεῖ τοῖς οἰκείοις ἔργοις. 
“Ὥσπερ ἕπεται ἡ “ὑγεία τῇ ἰατρικῇ, οὕτω τῇ ἀρετῇ οὐ πάντα, ἀλλ᾽ ὃ 
πλοῦτος ὑπουργεῖ. Εἰ μὴ γὰρ ὁ πλοῦτος ὑπουργήσει, οὐ παιδεύεταί 
τις ἀλύπως, οὔτε πρὸς ἀρετὴν ἐκδίδωσιν ἕ ἑαυτὸν, κἂν ἐχδῶ δὲ, δυσκα- 
τόρϑωτον αὐτῷ τὸ ἔργον φαίνεται περὶ τὴν τῶν ἀκαγκαίων χρείαν ὑστε- 
ρουμένῳ. 

816. ΔΆΑΠΠΟΝΙ 4᾽ ΟἿΟΣ ΕΗΣΘΑ. Δαίμων οὐ μό- 
γον ὃ ἀπονέμων ἡμῖν τὸν βίον καὶ διοικῶν τὰ ἡμέτερα, κρείτ- 

των ἡμῶν, καλεῖται, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὃ ἀπὶ ἐκείνου βίος ἐκά- 
στοις ἀπονεμόμενος, εἷς ὃν βλέποντες τοὺς μὲν εὐδαιμονεῖν 

φαμεν, τοὺς δὲ χακοδαιμονεῖν" ὡς καὶ τύχη λέγεται ἥτε ἐπι- 
τροπεύουσα τοὺς βίους ἡμῶν, καὶ τὸ ἀποδιδόμενον ἑκάστοις 
παρ᾽ αὐτῆς" ὅϑὲεν καὶ εὐτυχεῖν τινας καὶ δυστυχεῖν λέγομεν. 
Τοῦτο οὖν φησιν ὃ «Ησίοδος, προτρέπων εἷς τὸ μὴ ζῇν ἀργὸν, 
ὅτι ὑποῖος ἂν ἑκάστῳ τυγχάνῃ βίος ἀποδεδομένος, τούτῳ ἄμει- 
γον ἐργάζεσθαι εἴτε ἀμείνων εἴτε χείρων" καὶ μὴ ποιεῖσϑαι πρό- 
φασιν ἀργίας ἡλικίαν, ἢ τύχην, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον" ἀλλὰ 
πάντως ἔργον τι ζητεῖν, ἢ γεωργικὸν, ἢ τεχτονικὸν, ἢ ἜΜΟΡΣ 
κὸν. ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν. 

817. ΕΙΚΕΝ 4Π᾿ 4“ .“439ΤἁΡΙΩΝ. ΜΠ ἐπαισχένεσδαι 
παραινεῖ μεταχειρίσασϑαί τι τῶν ἔργων, εἶ καὶ ἀπὸ εὐπορωτέ- 
ρων ἀπορώτερος γέγογεν, Ὃν αὖϑις εὐπορήσῃς Τοῦτο γὰρ 
ἄμεινον εἶναι, ὁποίαν ἂν ἔχῃ τὴν δαιμονίαν δόσιν, ἔργον τι 
μετιέναι, κἂν πλούσιός τις, κἂν πένης ἐστίν. ᾿Ἄμεινον δ᾽ οὖν 

εἶναι τοῦτο, ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων χτημάτων τὴν ψυχὴν τρέψαι 
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ἐπὶ τὸ ἔργον, μελετήσαντα διὰ τούτου τῶν πρὸς τὸν βίον ἀναγ- 
χαίων εὐπορῆσαι, κακοπραγιῶν μὲν ἀποσχόμενον, ἑαυτῷ δὲ 
πορίζοντα διατροφὴν, καὶ μὴ ἁπλῶς μετιέναι τὸ ἔργον. ᾿Αλλὰ 
μελετᾷς βίου φησί" τοῦτο δέ ἐστι μετὰ φροντίδος καὶ ἐπιμελείας 

προσιόντα τῷ ἔργῳ, δι᾽ οὗ συλλέξεις βίον. Ταῦτα μὲν παραι-- 
νεῖ, καὶ τὸ ΚΕ.ΤΕΥΕΙ͂Ν τοῦτο δηλοῖ. Τὸν δὲ ΦΕἘΣΙΦΡΟΝΑ͂ 
ΘΥΙΙΟΝ, ἤτοι τὸν ἀερσίφρονα ῥητέον, ὃ ἐστιν ὃ μετέωρος καὶ 
πρὸς μηδὲν τῶν ἀναγκαίων συντεταγμένος, ἢ τὸν βλαψίφρονα" 

τὸ γὰρ ἀσαι, τὸ βλάψαι σημαίνει. Τὸν οὖν μετέωρον ϑυμὸν 
τὸν βεβλαμμένον ἀξιοῖ τρέπειν ἀπὸ τοῦ ἀποβλέπειν εἰς τὰ ἀλ- 
λότρια χτήματα εἰς τὸ ἐργάζεσϑαι, καὶ διὰ τούτου ἐπιμελεῖσθαι 
τοῦ βίουκν ΒΙΟΣ δέ ἐστιν, ἡ τῶν ἀναγκαίων περιποίησις, ἀφὶ 
ἧς ὑπάρχει τὸ βιοῦν καὶ ζῇν. ᾿ 

819. “ΙΔῺΣ 4᾽ ΟΥ̓Κ “ΓΑΘΗ͂. Καὶ τοῦτον καὶ τὸν 
ἑξῆς στίχον παρεμβεβλῆσϑαι ληφϑέώντας ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου, καὶ 
Πλούταρχος εἶπες. 4]ηλοῖ δ᾽ ὅμως δι᾽ αὐτῶν, ὅτι οὐ" χρὴ 
αἰδεῖσϑαι μετιέναι τι ἔργον, ἀφ᾽ οὗ βίον συλλέξεις" ἢ γὰρ 

χρεία κρείττων τῆς αἰδοῦς. Καὶ οὐκ ἂν εἴη ἡ αἰδὼς ἀγαϑὸν, 
ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ βλαβερόν" τῶν γὰρ μέσων ἐστὶ καὶ καιροῦ 
προσδεόμενον. Ὄτι ὁ ἐνδεὴς οὐκ ὀφείλει αἰδεῖσθαι" τὸν γὰρ τοιοῦ- 
τὸν οὐκ ἀγαϑὴ αἰδὼς ἄγει. 

821. “ἸΖῺΩΣ ΤΟΙ ΠΡῸΣ 4“ΝΟΜΒΙΗ͂Ι. Διὰ τὴν αἰδῶ 
ταύτην ἄνολβος ἔσῃ καὶ ἄπορος, αἰσχυνόμενος ἐργάζεσθαι" διὰ 

δὲ τὸ ϑάρσος, τὸ ἀντικείμενον ταύτῃ τῇ αἰδοῖ, ὄλβος σοι πε- 

ριέσται καὶ εὐπορία. “Τὸ δὲ ϑάρσος ἐστὶ τὸ μὴ ἐπαισχύνεσθαι 
τὰ ἔργα δι᾽ ὧν προξενήσεις σαυτῷ τινα εὐπορίαν. ἫἪ αἰδὼς κα- 

. κὴ τῷ μὴ ἔχοντι, τῷ δὲ πλουσίῳ κακὸν τὸ θέρσος. Ἡ αἰδὼς σύνεστι 
τῇ πτωχείᾳ, τὸ αἰσχύνεσθαι ἐργάξεσθαι" τὸ δὲ πρὸς τὰς ἐργασίας ϑάρ- 
σος σύνεστι τῷ πλούτῳ. Ἣ αἰδὼς σύνεστι τῇ πενίᾳ, πτωχὸς γὰρ οὐχ 
ὑφίσταται ἀπειλήν" ϑάρσος ἕπεται τῷ πλούτῳ, ὁ γὰρ πλοῦτος θάρσος 
τικτειο 

828, ΕἸ ΓΑ͂Ρ ΤΙΣ ΚΑ͂Ι ΧΈΡΣΙ. “470 γενικὰς διαφο- 

ρὰς παραδίδωσι τῶν ἁμαρτημάτων ἐν τούτοις" τὴν μὲν δι 
ἔργων, τὴν δὲ διὰ λόγων. Ἢ γὰρ βιαζόμενοί τινες ἀδικοῦσι 
τυραννικῶς, ἢ ἀπατῶντες διὰ τῆς γλώσσης, οἷα δὴ πολλὰ 
εἰώϑασι γένεσϑαι, διά τι κέρδος ἀπατῆσαν ὡς ἀγαϑὸν, ἢ ἔρ- 

γοις ἢ λόγοις τινῶν μετιόντων ἐκεῖνο τὸ κέρδος. Πάντες μὲν 
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οὖν φανερῶς ἢ ἀφανῶς τὰ ἀλλότρια σφετεριζόμενοι, τὴν διὰ 

τῶν χειρῶν βίαν δείκνυνται. Τὸ γὰρ ἀκούσιον πᾶν, βίαιόν 
ἐστιν" ὥστε καὶ ὃ κλέψας, βιαίως ἐποίησε. Διότι οὐδεὶς ἂν 
ἑκὼν τοῦτο πάϑοι' πάντες δὲ οἱ ψευδόμενοι καὶ ἐπιορχοῦντες, 
ἢ παραλογιζόμενοι, διὰ τῆς κατὰ τὴν γλῶσσαν ἀπάτης τοῦτο 
δρῶσι. ΓΕενικαὶ καχίαε δύο, ἡ βία, καὶ τὸ ψεῦδος" καὶ ἡ 
μὲν βία τῶν χειρῶν καὶ τῶν ἔργων, τὸ δὲ ψεῦδος τῶν λόγων. 
Ζιαιρεῖται δὲ ἡ μὲν βία εἰς τυραννίδα. , ἁρπαγὴν, χλοπήν" τὸ 
δὲ ψεῦδος εἰς συκοφαντίαν καὶ ἐπιορκίαν. 

ΕΙ ΓΑ͂Ρ ΤΙΣ ΚΑΊ ΧΈΡΣΙ. ᾿Ἐὰν γάρ τις τῇ δυνάμει 
τῶν χειρῶν ἁρπάξας, ἢ ψευσάμενος, ἢ ἐπιορκήσας κτήσηταί 
τι, τῇ φιλαργυρίᾳ τὸν νοῦν τυφλωϑεὶς, αὐτός τε καὶ ὃ οἶκος 

αὐτοῦ φϑείρεται, καὶ ἐπὶ ὀλίγον χρόνον ἔσται ὃ πλοῦτος αὐτοῦ. 
8206. “ΝΑΙΔΈΙΗ ΚΑΤΟΠΑΖΗ͂Ι. Τοῦτο συνεχὲς τῆς 

διανοίας ἐστὶν, εἴτις ἢ βιαίως ἀλλότριον πλοῦτον ἀφέληται, 
ἢ ἀπατήσας, οἷα συμβαίνει τοῖφ διὰ τὸ κέρδος ἐπὶ ταῦτα ὃρ- 
μῶσι τὰ ἔργα, ἢ ἐπὶ λόγους τοιούτους. Εἴτις οὖν εὔπορος 
οὕτω γένηται, καὶ τὴν αἰδῶ ἡ ἀναίδεια νικήσει" τοῦτο γὰρ τὸ, 
χατοπάζειν" τὸν τοιοῦτον πάντες οἱ ϑεοὶ ἀμαυροῦσιν, ὅπερ δη- 
λοῖ τὸ, ἀφανίζοντες αὐτοῦ τὴν ζωὴν καὶ τὸν οἶκον ἐλαττοῦντες 

τιμωρίαν ἐπάγουσι τῆς ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων εὐπορίας, καὶ ἐπὶ 
ὀλίγον ὃ τοιοῦτος γενόμενος πλούσιος, ἀπόλλυσι τὴν περιουσίαν, 

διὰ τὴν ἀπὸ ἀδίκιον ἔργων ἢ λόγων περιποίησιν. Ἢ αἰδὼς 
ὄπισϑεν οὖσα καὶ παρευδοκιμηϑεῖσω “τὴν ἀναίδειαν ἔχει ἔμπρο- 
σϑεν ὡς νικήσασαν, χαὶ ἀχολουϑεῖ κατόπιν αὐτῆς. 

829, ΙΣΟΝ «4 ὍΣΘ' ἹΚΕΤΗ͂Ν. διὰ τούτων καὶ τῶν 
ἑξῆς εἰρημένων στίχων ὀχτὼ, τοῖς εἰρημένοις ἁμαρτήμασιν, 
οἷς ἔφατο δίκην ἀχολουϑεῖν παρὰ τῶν ϑεῶν, ἄλλα συναριϑ-- 
μεῖ δε ἔργων ἁμαρτήματα, ἀπὸ ἀνοσίου γενόμενα ζωῆς" ταῦ- 
τὰ δέ ἐστιν ἱχέτην παριδεῖν, εἷς ξένους κακουργεῖν, ἀδελφοῦ 

διαφϑείρειν εὐνὴν, ἁμαρτάνειν περὶ ὀρφανοὺς, ὑβρίζειν εἰς 
γονέας γέροντας. Παντὶ γὰρ τῷ τοιούτῳ φησὶν ὃ ΖΕΥΣ 
ΑΓΑΙΕΤΑ͂Ι, τουτέστι μέμφεται καὶ τιμωρίαν ἐπάγει. “1:ὦ- 
φερόντως δὲ τοῦ “΄ὸς ἐμνημόνευσεν, ἐπειδὴ πάσας εἷς τὸν 
ϑεὸν τοῦτον ἀνῆγον τὰς τοιαύτας προσηγορίας, Ἱκέσιον κα- 
λοῦντες ὡς ἔφορον τῶν ἱχετῶν, καὶ Ἐένιον ὡς τῶν ξένων 

11" 



104 ΣΧΟΘ.ἍΑῚ Α. 
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προστάτην, ᾿Ομόγνιον ὡς τῶν συγγενῶν μάλιστα φύλακα, καὶ 
- Ὶ ᾿ ε ’ [κὶ 1 Α - 

τῶν πρὸς τοὺς δὃμογνίους καϑηχόντων. Οὕτω γὰρ καὶ τῶν ἐν 

ὀρφανίᾳ ζώντων αὐτὸν ἔλεγον κηδεμόνα, πατέρα νομίζοντες 

πάντων, καὶ ὧν οὐχ εἰσὶν ἄνϑρωποι πατέρες, καὶ βοηϑὸν τῶν 

ἀδικουμένων πατέρων ὑπὸ τῶν παίδων. ᾿4γάλματα γάρ εἶσιν 
[4 - ’ ᾿ - ’ ε - 1 , ’ “ 

οἱ πατέρες τοῦ πάντων πατρὸς, τοῦ Ζιός" οἱ δὲ εἷς τὰ ἀγάλ- 
- “ » ΡῚ ᾿ δ... έ Ἀ Ἁ 

ματα τῶν ϑεῶν δυσσεβεῖς, εἰς αὐτοὺς ἀναφέρουσι τοὺς ϑεοῦς, 
4 ν. 2 ἡ" ᾿ « Ϊ, ἢ μ ᾿Ὶ , ὧν τὰ ἀγάλματα, τὴν δυσσέβειαν, ὥστε εἰκότως ἔφη τὸν Ζία 

καὶ νεμεσᾷν τούτοις, καὶ πᾶσιν ὁμοῦ τῶν ἀδίκων ἔργων, ἅπερ 
διηριϑμήσατο, χαλεπὴν ἀποδιδόναι ἔχτισι. Αὕτη γὰρ ἢ 
ἀμοιβὴ τῶν ἀδικημάτων τιμωρία τις οὖσα τῆς ἀδικίας ἀκό- 
λουϑος. 

388. ΚΑ 5 ΟΥΝΑ͂ΠΙ͂Ν 4᾽ ἙΡΔΕΙ͂Ν. Τὸ μὲν ϑύειν, 
ὅπερ εἰώϑασιν οἱ νεώτεροι λέγειν, ἔρδειν ὠνόμαζον οἱ παλαιοὶ, 
καὶ ῥέζειν. Τὸ δ᾽ ἀπάρχεσϑαι τῶν παρόντων διὰ τοῦ ϑύειν 
ἐδήλουν, καὶ ϑυηλὰς τὰς ἀπαρχὰς ἐκάλουν. 

ὁ δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε ϑυηλάς 5 
φησιν Ὅμηρος. ᾿Αμφοτέρων οὖν ὃ ᾿Ησίοδος κελεύει λιπαρῶς 

ἀντέχεσϑαι, κατὰ δύναμίν τε ἱερὰ ῥέζοντας, ἀφ᾽ ὧν εὐποροῦ- 

μὲν, ἁγνῶς καὶ καϑαρῶς, καὶ ϑυέεσι καὶ σπονδαῖς ἱλασκομέ- 

γὸυς τοὺς ϑεοὺς ἀρχομένης ὑμέρας" τοῦτο γὰρ τὸ, 
ὅτ᾽ ἂν φάος ἱερὸν ἔλθῃ, 

καὶ εἰς ὕπνον τρεπομένους, νυκτὸς ἐπιούσης. Τὸ μὲν οὖν 
κατὰ δύναμιν ἔρδειν ἀφαιρεῖται πᾶσαν τὴν πολυτέλειαν ἐπὶ τῇ 
προφάσει τῆς εὐσεβείας ἡδυπάϑειαν εἰσάγουσαν. Καλῶς οὖν 
τοῦ “Ἰάκωνος εἰπόντος, ὃς ἐρωτηϑεὶς, διὰ τί εὐτελῆ ϑύουσιν; 
ἔφη, ὅτι ἵνα πολλάκις ϑύωσιν. Οὕτω γὰρ καὶ Νουμᾶς ἹῬω- 
μαίοις, ὡς “υκοῦργος «Δ ακεδαιμονίοις προσέταξεν, ἀπὸ τῶν 

εὐτελεστάτων ϑύειν. Τὸ γοῦν μὴ ὑπερβάλλειν τὴν περιουσίαν 
ἐν τῇ ϑεραπείᾳ τῶν ϑεῶν πρεπωδέστατόν ἐστι παράγγελμα τοῖς 
εἰς αὐτὸ μόνον βλέπουσι τὸ ὅσιον" τὴν δ᾽ ἁγνείαν καὶ καϑα- 
ρότητα μάλιστα προηγουμένως δεῖ σπουδάζεσθϑαι τοῖς ἱερουρ- 
γεῖν μέλλουσι, τὴν μὲν ἐν αὐτῇ τῇ ζωῇ" τοιαύτη δέ ἐστιν, 
ὅση ἂν ἐξάντης ἦ πάσης ἀσελγείας, πάσης ἀδικίας, πάσης ἐμ- 
παϑείας, ταύτην γὰρ ἂν εἴποιμεν κυρίως ἁγνεύειν" καὶ μετὰ 
ταύτην, τὴν ἀποχὴν τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν κατὰ τὰ πά- 
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τριὰι ἔϑη" καὶ γὰρ ἄλλα ἄλλοις ἐστὶν, ὧν ὃ μετασχὼν εἴργεται. 
τῶν νομίμων ϑυσιῶν" τὴν δὲ ἐν τοῖς ὀργάνοις πᾶσι καὶ τοῖς 

ἱεροῖς τόποις, ἐν οἷς δεῖ ϑύειν, καὶ τοῖς περὶ τὸ σῶμα ἡμῶν 
. χόσμοις. Γελοῖον γὰρ τοῖς καϑαρωτάτοις προσιόντας οἷς ϑύ- 

ουσιν, ἀκαϑάρτοις χρῆσϑαί τισιν, ἢ ἐν τοῖς μεμολυσμένοις 

οἴχρις τοῦτο πράττοντας, ἢ μοῖραν τῷ ἱερῷ προσάγοντας ἔχ τι- 
γος μεμιασμένης ἐνεργείας, ἢ ἐσθῆτα φέροντας ἀκάϑαρτον, 

ὅπου γε καὶ τῷ πάντα χκαϑαίροντι πυρὶ παρήγγελται χρῆσϑαι 
μὴ ἐξ ἀκαϑάρτου οἰκίας ληφϑέντι. Τὸ αὖ ἱλάσκεσθαι τοὺς 
ϑεοὺς ταῖς ἀπαραλήπτοις σπονδαῖς, καὶ τοῖς μετὰ τούτων ϑυέ- 
ἐσιν, ἀρχομένης ἡμέρας ἢ νυχτὸς, οἷον ψαιστοῖς ἢ ἄλλοις τισὶ 
τοιούτοις, ἐνδείχνυται" καὶ ὅτι χρὴ ταῖς τοιαύταις ἀπαρχαῖς 

ταῖς εὐπορίστοις ἀπάρχεσϑαι τῶν προσόδων αὐτοῖς, διὰ τῆς 

συνεχείας τηροῦντας αὐτῶν τὸ πρὸς ἡμᾶς εὐμενές " ἦ γὰρ ἱλέω- 
σις οὐκ ἐκείνοις προστίϑησιν ἃ μὴ εἶχον, ἀλλ᾽ ἡμᾶς ἐπιτηδει- 
οτέρους ποιήσει πρὸς τὸ μενόντων αὐτῶν ἀεὶ τούτων οἷοί πέρ 
εἶσι μετέχειν ἀκωλύτως " καὶ τοῦτο δηλυῖ τὸ εὐμενὲς, τὸ μένειν 
ἡμῖν τὸ εὖ ἀεὶ παρὰ τῶν ϑεῶν, καὶ ὡς ἐκεῖνοι διαμένουσιν ἀεὶ 

ὅμοιοι ὄντες. 
844. ΤΌΝ ΦΙΖΈΟΝΤ᾽ ΕΠῚ 4ΔΑΙ͂ΤΑ͂. Ταῦτα καὶ τὰ 

ἑπόμενα τούτοις περὶ τῶν πρὸς τοὺς φίλους καὶ γονέας καϑη- 

χκόντων ἔχει τὴν παραίνεσιν οὐκ ὄντα ἠϑικὰ, "ὥς τισιν ἔδοξεν, 

ἀλλ εἰς εὐγενὲς ἦϑος καὶ δεξιὸν προσάγοντα τὸν πειϑόμενον. 

Οὐ γὰρ δεῖ τὰ αὐτὰ φίλοις καὶ ἐχϑροῖς ἀποδιδόναι, οὐδ᾽ ὁμοί- 
ως ἑκατέρους ὁδμοτραπέζους ποιεῖσϑαι καὶ ὁμοσπόνδους » ἥγου- 
μένους καὶ τράπεζαν βωμὸν εἶναι τῆς ἑστίας καὶ πάντων τῶν 
τὴν τροφὴν δωρησαμένων. Θύειν μὲν οὖν καὶ ἡμῖν γόμος πρὸ 
τοῦ τῆς τροφῆς ἅψασϑαι" δεῖ οὖν μὴ τοὺς ἐχϑροὺς ἄγειν ἐπὶ 

δαῖτα φιλίαν δὴ ὑποκρινομένους, ἀλλὰ τοὺς ὄντως φίλους, οἷς 
καὶ κοινωνεῖν ὅσιον, ὡς τῆς ἄλλης φιλίας οὕτω καὶ ἁλῶν καὶ 
σπονδῶν καὶ ἑστίας ϑεῶν καὶ φιλοφροσύνης. Καὶ γὰρ εἶ ὡς 
ἔτυχε καὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἑ ἐστιῶμεν ,), τί ποιήσομεν ἐκείνων ἡ ἡμᾶς ἐν 

μέρει καλούντων ἐπὶ τὰ ὅμοια; μὴ ὑπακούοντες γὰρ ἀδιχήσο- 

μὲν τοὺς ὑπακούσαντας, ὑπακούοντες δὲ προησόμεϑα ἑαυτοὺς 
ἀνθρώποις ἀπεχϑῶς διακειμένοι. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τῶν 
φίλων καὶ ἐχϑρῶν τῆς συνεστιάσεως. Τὸν δὲ γείτονα τοῦ μὴ 
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γεέτονος αἱρετώτερον εἷς τοιαύτην ἡγεῖσϑαε κοινωνίαν" δῆλον 
μὲν οὖν ὅτι λέγεται τῆς φιλίας κοινῆς οὔσης, οὐ γάρ που τὸν 
μὴ φίλον, γείτονα δὲ, διε αὐτὸ τοῦτο παραινεῖ μᾶλλον τοῦ 
φίλου ποιεῖσϑαι συνέστιον, προειπὼν τὸν φιλέοντα ἐπὶ δαῖτα 
καλεῖν" τούτου δὲ ὄντος φανεροῦ, πῶς οὐκ εὔλογον πλέον τοῖς 

γείτοσι νέμειν, ἢ τούτους μὲν παρεῖναι, τοὺς δὲ μὴ γείτονας 
εὐφραίνειν ταῖς φιλοτησίαις; Οὐδὲ γὰρ τὰς γειτονίας ἴσως οἶε-- 
σϑαι δεῖ μάτην ἡμῖν ἀπονέμεσϑαι τοιῶν ἢ τοιῶν ἀνθρώπων ϑεό-- 
ϑεν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο εἰς τάξιν εἱμαρμένης φέρειν ἔχειν, καὶ 
προσήκει καὶ πρὸς ταύτην ἀφοσιοῦσϑαι τὸν ἔχοντα νοῦν" τρό- 
πον γάρ τινα καὶ ὃ γείτων ἡμῖν σύνοικός ἐστι καὶ δμωρόφιος. 

846. ΕἸ ΓΑ͂ΡΤΟΙ ΚΑΊ ΧΡΗ͂ ἘΓΚΩΙΤΟΝ. Ταῦτα 
τὴν τῶν γειτόνων εἷς τὸ βοηϑεῖν ἡμῖν ἐν ταῖς χρείαις προϑυ-- 
μίαν παρίστησιν, ἀζώστων ἐχτρεχόντων καὶ μονονουχὶ γυμνῶν, 
μὴ δευμένων περιμεῖναι ζωσαμένους ἐξελϑεῖν" ἀλλ᾽ ἅμα τῷ συν- 

αἰσϑέσϑαι τῆς χρείας, τὴν παρ ἑαυτῶν συμμαχίαν ἕτοιμον 

παρεχόντων. Τοὺς συγγενεῖς ὁπωσοῦν ἐχάλεσε πηοὺς, τοὺς ἐξ 

ἐπιγαμίας, συναφϑέντας λέγων, οὕτω δεομένους καὶ ζώσασϑαει 

καὶ στείλασθαι τοιῶσδε, καὶ οὑτωσὶ προσελϑεῖν οἴκοϑεν, ἕν 
ἐπαμύνωσιν ἡμῖν δεομένοις. Τὸ μὲν ΕΓΚΩΠΙ͂ΟΝ ΧΡΗ͂ΜΑ͂ 

δηλοῖ τὴν χρείαν τὴν συμπίπτουσαν πᾶσι τοῖς ἐν τῷ αὐτῷ δήμῳ 

χατοιχοῦσι" κώμας γὰρ ἐχάλουν τοὺς δήμους, ἢ ἀπὸ τῶν χω- 
μάτων ἃ περιέβαλον ταῖς οἰχήσεσιν, εὐερκεῖς αὐτὰς ποιοῦντες, 
ἢ κατὰ τὴν τοῦ διατρίβοντος ἔξω τῶν οἴχήσεων ἕνεκα τῶν ἔρ- 
γων. διὰ τὸ κοιμᾶσϑαι καὶ ἀναπαύεσϑαι, καὶ τὰς οἰχήσεις ποι- 

εἴσϑαι" διὸ καὶ τὰ συστήματα τῶν οἴχήσεων, κώμας ὠνόμαζον. 
Τὸ δὲ" ἘΖΩΣΘΩΑΙ͂, δύναται μὲν δηλοῦν τὸ ἄοπλον καὶ τὸ 

ὡπλισμένον" χαὶ γὰρ Ὅμηρος τὸ ὅπλίζεσϑαι, ζώννυσϑαι, 
προσεῖπε" : 

-- ξώννυσθαι ἄνωγεν ᾿Δργείους. 
ἢ τὸ μὴ δὲ ζώνης δεηϑῆναι, ὡς ἐπὶ ἔργον ἐξιόντας, δεόμενον 
τοῦ μὴ ἐμποδίζειν τὸν χετῶνα χωρὶς ζώνης περικεχυμένον εἰς τὸ 
ἔργον, ἀλλὰ τὴν προϑυμίαν φϑάσαι τὸν ἐν τούτῳ λογισμόν" 
ὥσπερ τὸ ζώσασϑαι, τὸ διὰ τὴν εἰρημένην τῆς ζώνης περίϑεσιν 
ἀναβολὴν παρασχεῖν τῇ πρὸς τὴν καλοῦσαν χρείαν ἀπροφασί- 
στως παῤῥησίᾳ. 
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848, ΠΗΜ4 ΚΑ͂ΚΟΣ ΓΕΙΤΏΝ. Ταῦτα κω διὰ τῆς 

ἱστορίας ὃ Πλούταρχος ἐπιστώσατο" καὶ γὰρ «Αἰτωλοὺς. καὶ 

᾿ἀχαρνάνας Ἕλληνας ὄντας καὶ γείτονας ἐκτρίψαντας διὰ πλεο-- 
νεξίαν ἀλλήλους, καὶ Χαλκηδονίους καὶ Βυζαντίους διὰ ἔμφυτον 
δυσμένειαν περὶ σκαλμοῦ διενεχϑέντας ἐν τῷ Βοσπόρῳ ναυμα- 

χήσαντας, καὶ ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν γειτνιάσεων πολλὰ μὲν ἀγαϑὰ 
συμβαίνειν διὰ ταύτας, ὡς ἐπὶ Φλάκκου καὶ Κάτωνος" πολλὰ 
δὲ τὰ ἐναντία, Τὰς γὰρ γειτνιάσεις, ἀφορμὰς προξενεῖν ἐνί- 
οτε πολλῶν ἐπηρειῶν. ΑΑὐτὸς μὲν οὖν τὸν βοῦν εἰς παράδειγμα 
παρέλαβε" δεῖ δὲ ἐκτείνειν ἐπὶ τὰ ὅμοια τὸν λόγον, ὡς οὐκ ἂν 
οὐδὲν ἀπόλοιτο διὰ τὸν γείτονα. Πρὸς ἃ καὶ οἱ παλαιοὶ νόμοι 
βλέποντες, ἐδικαίωσαν ἔ τῶν ἀπολλυμένων τοὺς γείτονας συναλ- 

λαγμάτων, ἢ 

800. ΒΟΥ͂Σ ΑΠΟ.ΟΙΤΤ). “Ἵέγεται ὅτι Θεμιστοκλῆς χω- 
ρθίον πιπράσκων ἐκέλευσε χηρύττεσϑαι » ὅτι ἀγαϑὸν ἔχει γείτονα. 

Ἔνιοι δὲ βοῦν ἐδέξαντο τὴν γυναῖκα ἀπὸ τοῦ ἀλφεσίβοια, ὅτι 

οὐδ᾽ ἂν γυνὴ μοιχευϑείῃ » εἰ μὴ γείτων καιχὸς εἴη. Ἢ οὐ μό-. 
νον τὸν κατὰ τὴν κώμην γείτονα, ἀλλὰ τὰ χτήνη τὰ ἐν τῇ ἀγροι- 
χίᾳ, ἢ πᾶν ὁτιοῦν κτῆμα, 

851. ΕΥ̓ ΜῈΝ ΜΕΤΡΕΙ͂ΣΘΑ͂Ι. ὋὉποῖον εἶναι παρακε- 
λεύεται. Ιετρεῖσϑαι γὰρ καλῶς, τοῦτο δέ ἐστιν, ὁμολογοῦντα 
χάριν ἐν τῷ μετρεῖσθαι τῷ μετροῦντι, καὶ ἀποδιδόναι τὰ δο- 
ϑέντα παρὰ τοῦ γείτονος, ΑΥ̓ΤΩι Τῶι ΠΈΕΤΡΩΙ, Τοῦτο 
μὲν οὖν ὡς ἀναγκαῖον" τὸ δὲ ΑΙΚΕ ΦὙΝΗΑ͂Ι ΚΩ͂Ι ΑΏΙΟΝ, 

. ἵνα τι κερδάνῃ καὶ ὃ “γείτων ἄρξας τῆς χάριτος, ὡς μὴ μόνον, 

ὕσον ἐλάβομεν, ἀποδιδόναι, μετὰ δέ τινος προσϑήκης τῆς ἡμῖν 
δυνατῆς. Τοῦτο γὰρ καὶ ποιήσει καὶ ἡμᾶς αὖϑις χρήζοντας 

τυχεῖν ἐπαρκοῦντος τοῦ γείτονος. Ἢ γὰρ περὶ τὰ μικρὰ τῶν 
συναλλαγμάτων ἔλλειψις τῆς χάριτος ἐμποδὼν γίνεται ἡμῖν περὶ 
τὰ μείζονα, προδιαβάλλουσα τὴν τῶν λαμβανόντων γνώμην, ὡς 
ἀχάριστον" τοῦ δὲ πρέποντος τυχοῦσα προξενεῖ καὶ τὴν ἐν τοῖς 
μείζοσι τῆς χρείας ἐπλήρωσιν. 

854.3ἁ.ὄ ΜῊ ΚΑΚΑ ΚΕΡΔΖΙΝΕΙ͂Ν. Τὰς ἄτας ταῖς ζη- 

μίαις εἶναε τὰς αὐτάς φησι, τὰ δὲ κέρδη περιποιητικὰ τινῶν 

ὠφελημάτων. Ὅσοι οὖν κακὰ κερδαίνουσιν, οὗτοί εἶσιν οἱ αἷ- 
σχροκερδεῖς. Τὰ δὲ κέρδη ταῖς ζημίαις ἶσα κερδαίνουσι" διὰ 
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γὰρ τὴν αἰσχροκέρδειαν ταύτην μείζοσιν ἔσϑ᾽ ὅτε ζημίαις ἐνί- 
σχονται. 

855. ΤΌΝ ΦΙΖΕΟΝΤΑ͂ ΦΙΜΕΙ͂Ν. Τούτους ὃ Πλού- 
ταρχος ἐχβάλλει τοὺς στίχους. “Ὁ γὰρ μέλλων λέγειν ὅτι τοῖς 
ἀγαϑοῖς τὸ διδόναι προσήκει, καὶ ὡς χαίρουσι διδόντες, ἄτο--: 
πος ἂν εἴη λέγων καὶ διδόναι τῷ διδόντι, καὶ μὴ διδόναι τῷ μὴ 
διδόντι. Οὕτω γὰρ ἂν τὰς δόσεις ἀναγκαίας ἐποίει, 8. δὲ προ- 
χαϑηγουμένας τῶν εὐεργεσιῶν ἐξέκοψεν. 

856. ΦΌΜΕΝ ὋΣ ΚΕΝ 4Ώῶι. Εἰς ἀκωδκωκίνν παρεισ-- 

ἔησι τὸν βίον ὃ Ησίοδος" εἶ γὰρ ἐκδεξόμεϑα μὴ μεταδιδόναι τι- 
σὶν, ἕως οὗ λάβωμεν, οὐδὲν οὔτε ληψόμεθα οὔτε δώσομεν" 
ἀλλ᾽ ὃ βούλεται λέγειν » τοιοῦτόν ἐστι" τῷ μέντοι μεφαδοτιχῷ, 

εἶ καὶ μηδὲν ἔχει » φαίνοιτο δὲ ὅτι ἀεὶ ἐδίδου εἴπερ εἶχεν, μετε-- 
δίδου τῷ τοιούτῳ. «Αὐτὸς γάρ φησιν ἐπεξηγούμενος, δώτῃ μέν 
τις ἔδωχε ; τουτέστι τῷ μεταδοτικῷ ἔδωκέ τις" τῷ δὲ μὴ οὐκ 
ἔδωκε. 

8357. ΦΏΤΗΙ ΜΙ͂ΕΝ ΤΙΣ ΕΖ4ΖΏ ΚΕ. Τὸν δότην καὶ ἀδό-- 
την, οὐ λέγει τὸν δεδωκότα πρότερον ἢ μὴ δεδωχότα,, καὶ γὰρ 

ἂν χαὶ τοῦτο ὑπεναντίως ἔλεγε τοῖς περὶ τῶν ἀγαϑῶν δόγμασιν, 
ἀλλὰ τὸν δωρητιχὸν χαρίτων ἐμμελῶν καὶ χαριέντων καὶ μὴ δω- 

ρητικχόν. Ὃ Πλούταρχος εἰκάζει τοὺς τοιούτους, ὅσοι προαίρε- 
σιν δωρητικὴν ἔχουσι, τοῖς σφαιρίζουσιν, οἱ λαβόντες τὴν ὑπὶ 
ἀλλήλων ῥιφεῖσαν σφαῖραν, οὔτε κατέχουσιν, δῦτε ἀντιπέμπουσι 
τοῖς μὴ εἰδόσι σφαιρίζειν, ἀλλὰ τοῖς ἀντιπέμψαι δυναμένοις. 

858. ΩΣ 4Γ4ΘΗ. Τὴν μὲν δωρεὰν ἀγαϑόν τι τῷ λα- 
βόντι γίνεσϑαι, τὴν δὲ ἁρπαγὴν ὀλεθρίαν εἶναι τῷ ἁρπάσαντι. 
Καὶ τὴν αἰτίαν προσέϑηκε, τὸν μὲν ἑκουσίως δόντα, καὶ εἶ μέγα 
τι δοίη, λέγων ἐφ᾽ ᾧ δίδωσι χαίρειν ὡς εὐεργέτην" τὸν δὲ ἀχου-- 
σίως ἀφῃρημένον, καὶ εἰ μικρὸν εἴη τοῦτο, παχνοῦσϑαι καὶ 
ἀλγύνεσϑαι διὰ τὴν ἀκούσιον ἀφαίρεσιν. Εὖ δὲ καὶ τὸ τὸν ἕκου-- 
σίως δόντα εἰπεῖν τέρπεσϑαι ὃν χατὰ ϑυμόν. Οὐ γὰρ δεῖ τὴν 
δόσιν αὐτὸν κηρύττειν, ἀλλ᾽ ἐν ἑαυτῷ στέγειν, καὶ ἔνδον ἔχοντα 
τὴν ἐνέργειαν ἐπ᾿ αὐτῇ χαίρειν. Οὕτω γὰρ ἔσται δῆλος οὐχὶ 
διὰ τὸν ἔπαινον 'δοὺς τὸν παρὰ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ δι᾽ αὐτὸ τὸ 
καλὸν τῆς δόσεως εἶναι τὸ ἔργον. Εἶπε γὰρ 

Μισϑὸς δ᾽ ἀνδρὶ φίλῳ εἰρημένος. ἡ 
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Τούτους δέ τινες τοὺς στίχους ἐξέβαλον" ὃ δὲ Πλούταρχος ἐγ- 
κρίνει. Δεῖν γὰρ καὶ τὸν φίλον συνεργὸν παραλαμβάνειν ἐπὶ 
ὡρισμένῳ μισϑῷ" (ἔχϑραν γὰρ προξενεῖ τὸ τῆς ἀμοιβῆς μετὰ 
τὸ ἔργον ἐλλιπὲς ἀδόκητον ὑπάρξαν") τούτῳ δ᾽ ὅμοιον, καὶ τὸ 
τὰ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς συναλλάγματα μὴ ἀμάρτυρα ποιεῖσθαι, 
τὸ δ᾽ ἐπαχϑὲς ἀφαιρῶν εἶπεν, ὅτι γελάσας, τουτέστιν ὡς παί- 
ζοντας καὶ μὴ σπουδάζοντας" πολλοὺς καὶ ἀπολέσϑαι διὰ τὸ 
πιστεῦσαί τισιν οἷς ἀπιστεῖν δέον, ἀπιστῆσαι δὲ πάλιν οἷς πι- 
στεῦσαι δέον. Διὸ χρεία τῆς ἐπὶ τῶν μαρτύρων ὁμολογίας, καὶ 
ἐπὶ τῶν ἀδελφῶν καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ μισϑοῦ προομολογίας, καὶ ἐπὶ 
τῶν φίλων. 

808. ΕἸ ΓΑ͂Ρ ΚΕΝ ΚΑΊ ΣΜΙΚΡΟΝ. Δοκεῖ μὲν ἀπηρ- 
τῆσϑαι τοῦτο τοῦ προῤῥηθέντος" ἔχει δὲ καὶ συνέχειαν. ᾿Ἐπειδὴ 
γὰρ εἶπεν ὅτι κἂν ἦ σμικρὸν τὸ ἀφαιρεϑὲν, παχνοῖ τὸν ἀφαιρε- 
ϑέντα διὰ τὴν ἀχούσιον ἀφαίρεσιν, ἐπήγαγεν, ὅτι τὸ σμικρὸν 
ἐπισωρευόμενον μὲν μέγα τι γίνεται, ἀφαιρούμενον δὲ εἷς τὸ 
μηδὲν καταλήγει" ὥστε εἰκότως λυπεῖ καὶ τὸ σμικρὸν ἀφαιρού- 
μένον. Καὶ εἰ τοῦτο ἀληϑὲς, ὀρϑῶς “Ἀριστοτέλης ἔλεγεν, ὅτι 
χείριστον τῶν ἐν τῷ βίῳ τὸ ΜΗ Π4Ρ4 ΤΟΥ͂ΤΟ λεγόμενον. 
Εἰ γὰρ καταφρονοῖτο ὡς μικρὸν ἕκαστον, καὶ ἐπιλέγοιμεν μὴ 
παρὰ τοῦτο, κακῶς πράξοιμεν. Ἔν μὲν οὖν οἰκονομίαις λιμώ- 

ἕξομεν τοῦτο ἀεὶ ἐπάδοντες, ἐν δὲ τῇ διαίτῃ νοσήσομεν, πολλά- 
κις μὲν παρορῶντες τὸ ὀρϑὸν, λέγοντες δὲ ταύτην τὴν φωνήν" 
ἥ γὰρ καϑ᾽ ἕν ἕκαστον ἔλλειψις μεγάλην ἀϑροίζει τοῖς παρο- 
ρῶσι τὴν βλάβην. 

805. ὉΣ 4᾽ ΕΠ’ ἙΟΝΤῚ ΦΕΡΕΙ͂. Εἰ αἱ κατὰ σμικρὸν 
ἀφαιρέσεις εἷς τὴν τοῦ παντὸς ἀπώλειαν ἄγουσιν, αἷ κατὰ σμι- 

χρὸν προσϑέσεις ἀεὶ ἐπὶ τὸ πλεῖον δδεύουσαι, καὶ τῶν ἤδη προσ- 
τεϑέντων πλεῖον ἐπάγουσαι, δῆλον ὡς εὐπορίαν περιποιοῦσι. 
Τοῦτο οὖν καὶ κατακείμενον, ὅσον ἀεὶ ἐπισυνάγεται καὶ ϑησαυ- 

-ρίζεται, μὴ λυπεῖν τὸν συνάγοντα" τὴν δ᾽ ἀφαίρεσιν λυπεῖν, 
ὡς εἴρηται, διὰ τὴν ἐλπιζομένην διαφόρησιν, τοιαύτης ἀφαι- 
ρέσεως γινομένης πολλάκις ἀκουσίου τοῖς ἀπολλύουσιν. 

806. ΟΥ̓ΔΈ ΤΟ Γ᾽ ΕΙΝ ΟΙΚΩῶι. Οὐδὲ τὸ ἔχειν, φησὶ, 
πάντα ἐν τῷ οἴκῳ, σαπρόν" κρεῖσσον γὰρ τὸ εἰπεῖν εἴσελϑε 
φέρε, ἢ τὸ ἔξελϑε φέρε" καὶ γὰρ τὰ ἐν τῷ οἴκῳ κείμενα ἀσφα- 
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λέστερά εἰσιν" εἰ γὰρ ἐν ἀγρῷ ἔχει τις οἶνον ἢ σῖτον, οὐχ εὖχε- 
θές ἐστιν εἰσιέναι καὶ φέρειν. 

808. ΕΣΘΖΟΝ ΜῈΝ ΠΑ͂ΡΕΟΝΤΟΣ ἙΖΈΕΣΘΗΑ͂Ι. Ὅτι 
πρὸ τῶν χρειῶν εὐτρεπίζειν δεῖ τὰ ἐσόμενα χρήσιμα πρὸς τὰς 
χρείας, ἐκ τούτου διδασκόμεϑα. Τότε γὰρ ἀπὸ τῶν παρόντων 
χρησόμεθα πᾶσιν, ὅτ᾽ ἂν αὐτὰ προευτρεπισμένα ἔχωμεν" κἂν 
ἐν τῷ παρόντι οὖν ἄχρηστον ἢ τι, φυλακτέον αὐτὸ πρὸς τὴν 
χρείαν, εἰ μέλλοι ποτὲ χρήσιμον ἔσεσϑαι" πῆμα γὰρ εἶναι τῷ 
ϑυμῷ, χρήζειν μέν τινος, ἀπεῖναι δὲ τοῦτο χρῃζόντων ἡμῶν. 

870. ΑΡΧΟΙΜΕΝΟΥ ΖΕ ΠΙΘΟῪ ΚΑ͂Ι Μ“΄ΉΓΟΝΤΟΣ. 
Καὶ ἐν τοῖς πατρίοις ἐστὶν ἑορτὴ Πιϑοιγία, καϑ' ἣν οὔτε οἶχέ- 

τὴν οὔτε μισϑωτὸν εἴργειν τῆς ἀπολαύσεως τοῦ οἴνου ϑεμιτὸν 
ἦν, ἀλλὰ ϑύσαντας πᾶσι μεταδιδόναι τοῦ δώρου τοῦ ΔΙιονύ-- 

σου" καλῶς οὖν εἴρηται δεῖν ἀρχομένου πίϑου κορέσασϑαι, καὶ 
τῇ ἑορτῇ συμφώνως" “ δεῖ δὲ χαὶ φειδοῦς ταμιευομένοις τὴν 
ἀπόλαυσιν," ὥστε καὶ εἰσαῦϑις ἡμῖν γενέσϑαι καὶ αὖϑις. Εἰ δὲ 
ἀπαναλωϑέντος τοῦ πλείστου τὸ λειπόμενον ὀλίγον εἴη, χαλεπὴν 
εἶναι τὴν φειδῶ" τότε γάρ φησι τάχα ἂν καὶ τραπείη καὶ ἄχρη- 
στον γένοιτο τοῖς φεισαμένοι. Τὸ μὲν οὖν ἀρχομένου κορέ- 
σασϑαι, παιδεύεε πρὸς κοινωνίαν, τὸ δὲ μεσσόϑε φείδεσθαι, 

πρὸς οἰκονομίαν" τὸ δὲ χαλεπὴν εἶναι τὴν ἐν τῷ πυϑμένι φειδῶ, 
πρὰς ἀπόλαυσιν τῶν κατὰ καιρόν. ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ͂ ΔῈ ΠΙΘΟΥ͂. 
Ἵνα ἀκριβὴς ἡ ἡ παραίνεσις, καὶ περὶ τῶν εὐτελῶν λέγει" τινὲς δὲ 
ἀλληγορικῶς λέγουσι τὸν λόγον εἶναι τῆς ἡλικίας, ὥστϑ ἀρχόμενον αὐὖ- 
τὸν καὶ γηρῶντα ἀπολαύειν, κατὰ δὲ τὴν μέσην ἡλικίαν ἐργάξεσϑαι. 
Ἵνα εἴπῃ, κατὰ τὴν ἀρχὴν καὶ κατὰ τὸ τέλος τοῦ πίϑου ἐσπουδα- 
σμένως πίνειν ὡς ἀσϑενεστέρου" ὁ γὰρ μεταξὺ οἶνος ἰσχυρότερος ἅμα 
καὶ ἐπίμονος. 

875. ΜΗ 4Ὲ ΓΥΝΗ͂ ΣῈ ΝΟΟΝ. Τὸν ἄτοπον τῶν γυ- 
ναιχῶν καλλωπισμὸν διὰ τῶν περιβλημάτων δηλοῖ, τὸν ἐπίϑε- 

τον, καὶ τὴν ἑταιρικὴν κολακείαν τὸ αἱμύλα κωτίλλειν. Δεῖ 
οὖν ὑπὸ τούτων μὴ ἀπατᾶσϑαι" ταῦτα γὰρ γυναικὸς εἶναι καλ- 
λωπιστικῆς καὶ ἀπατηλῆς, ὁρώσης εἰς ἀπάντησιν τῆς καλιᾶς. 
ΚΩΤΙΜΑΗΟΥΣΑ͂ δὲ σημαίνει, ἡδέα λέγουσα" καὶ γὰρ τὴν 
χελιδόνα κωτἔλλειν λέγει, ὡς ἔστι παρὰ ᾿ΑἈνακρέοντι 

κωτίλη χελιδών, 
ΠΥΓΟΣΤΟΙΖΟΣ. Οἱ μὲν τὴν μαστρωπὸν λεγομένην, 
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ἤγουν τὴν προαγωγὸν, οἱ δὲ αὐτὴν τὴν γυναῖκα τὴν. ἑτωρίδα, 
τὴν περὶ τὴν πυγὴν στολιζομένην, τουτέστι κοσμοῦσαν ἐκεῖνα 
τὰ μέρη πανούργως τοῖς ἱματίοις" στέλλειν γάρ ἐστι τὸ κοσμεῖν. 
ἄλλοι, τὴν κοσμοῦσαν τὰς χεῖρας" πυγούσιον γὰρ ὃ πῆχυς κε- 
καμμένων τῶν δακτύλων" λέγεται στόλος καὶ ἧ πορεία. 

877. ὋΣ 4Ε ΓΥΝΑΙΚῚ ΠΕΠΟΙΘΕ. Τοῦτον Πλού- 
ταρχος χαράττει τὸν στίχον. Σημαίνειν δὲ τοὺς φηλήτας τοὺς 

ἀφαιρεῖσϑαί τι καὶ ἐκφορεῖν ἐθέλοντας, παρὰ τὸ ἀφαιρεῖν καὶ 
ὑφελεῖν τοῦ ὀνόματος αὐτοῖς τεϑέντος. 

878. ΜΠΟΥΝΟΓΕΈΝΗΣ 48Ε ΠΑ͂ΙΣ. δόξειεν ἂν ἄτοπος ὃ 

στίχος εἶναι καὶ ἀγανακτοῦντος, ὅτε γέγονεν οὐ μόνος τῷ πατρί. 
ἹΠήποτε, φησὶν ὃ Πλούταρχος, καὶ Πλάτων ἕπεται τῷ Ἣσιό- 
δῳ, καὶ Ἐενοχράτης, καὶ “ἰυκοῦργος πρὸ τούτων" οἵ πάντες 
ᾧοντο δεῖν ἕνα κληρονόμον καταλιπεῖν" καὶ τοῦτο ἦν τὸ ὑπὸ 
Ἡσιόδου λεγόμενον. 4]οκεῖ δὲ ἡ λέξις εὐχομένου εἶναι καὶ οὐ. 
συμβουλεύοντος. Τὸ γὰρ 

σώξοι πατρώϊον οἶκον, 

εὐχτικόν ἐστὶν, ὥὧστε εἶναι τὸν λόγον, Εἰ καὶ μὴ πλείους εἶεν 
παῖδες, ἀλλὰ μονογενὴς, οὗτός γε σώζοι τὸν οἶκον. Τὸ δ᾽ ἐπό- 

μένον στιχίδιον ἔτι μᾶλλον λύει τὴν διαβολήν. ΕΕς παῖς, φησὶν, 
ἀρκείτω, ἵνα μὴ ἣ περιουσία εἷς πλείονας διαιρεϑεῖσα ποιήσῃ τοὺς 
λαμβάνοντας πένητας" ἢ ἵνα μὴ περὶ τῶν ὑπαρχόντων ἀεὶ μάχωνται 
οἵ πλείους, οἷα καὶ αὐτὸς πέπονθε πρὸς τὸν Πέρσην διαιρούμενος. Τὸ 
δέ γε ΓΉΡΑΙΟΣ 4Ε ΘΑΝΟΙῚΣ παφέγγραπτον ὡς ἀδιανόητον. 

381. ΡΕΙΑ͂ ΔῈ ΚΕΝ ΠΑΕΟΝΕΣΣΙΝ. ᾿Αφ᾽ οὗ δῆλον 
ἐποίησεν ὅτι εὔχεται μὲν καὶ πλείους εἶναι παῖδας καὶ περιουσίαν 
ἐχ Διὸς πλείοσιν ἀρκοῦσαν" εἰ δὲ μὴ, μουνογενεῖ παιδὶ δυνα- 

μένῳ εὐπορίαν ποιῆσαι. 
882, ΠΙΈΙΩΝ ΜμῊῊῊῈΝ ΠΗΈΕΟΝΩΝ. Ἰἤελέτην μὲν λέγει 

τὴν φροντίδα παρὰ τὸ μέλλειν, ἐπιϑήκην δὲ, τὴν ἐπάχϑειαν 
καὶ τὴν βαρύτητα τὴν ἀπὸ τῆς φροντίδος. Ὃ δὲ ὅλος νοῦς" ἐὰν 
πλείους οἱ παῖδες ὦσι, πλείων μὲν ἀναγχαίως ἔσται ἡ φροντὶς 
τῆς περιουσίας" ἣ δὲ ἀπὸ τῆς φροντίδος ἐπάχϑεια μείζων, καὶ 
πολλῆς δεομένη τῆς ἐκ τοῦ Διὸς προνοίας. ἸΠήποτε δὲ, φησὶν 
ὃ Πλούταρχος, ἐκεῖνο λέγει τὸ τοῦ «ἀάμπιδος, ὅτι πλείων μὲν 
ἡ φροντὶς ἐπὶ τοῦ πλείονος πλούτου" μείζων "δὲ ἡ ἐπίδοσις, ἣν 

ἐπιϑήκην εἶπεν, αὐτοῦ συναύξοντος ἑαυτὸν τοῦ πλούτου διὰ τὴν 
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τῶν ὀργάνων εὐπορίαν καὶ τῶν ὑπηρετῶν. Ὃ καὶ ὃ “ἄμπις 
εἴρηκεν ἐρωτηϑεὶς πῶς ἐκτήσατο; τὸν μὲν γὰρ ὀλίγον, ἔφη, 

χαλεπῶς, τὸν δὲ πολὺν ῥᾳδίως, πολλῶν ὄντων ἤδη τῶν ὑπουρ-- 
γούντων. 

888. ΣΟΙ Δ᾽ ΕΙ ΠΗΟΥΤΟῪΥ ΘΥΜΟΣ ἘΕΕΜΖΈΕΤΑ͂Ι. 
Τὰ μὲν ἔμπροσϑεν ῥηϑέντα πάντα κοινὰ παιδεύματα. ἦν, εἷς 
πολιτικὴν τείνοντα ζωὴν, ἀναμιμνήσκοντα τῶν τῆς κακίας αἶτι- 
ὥν, καὶ τῆς ποικιλίας τῶν βίων, καὶ τυποῦντα γνώμαις τισὶ 

τὸ ἦϑος. Τὰ δὲ ῥηϑησόμενα τῶν μὲν κακοπραγιῶν ἀπάγει τὸν 
ἀχροατὴν, ἄγει δὲ ἐπὶ τὸν γεωργικὸν βίον καὶ τὸν ἐκ τούτου 
δίκαιον πόρον, καιροὺς ὑπυγράφοντα καὶ τύπους ἀροτριάσεων, 
ἀμητῶν, φυτείας, τρυγητοῦ, τῶν τοιούτων πάντων. Τούτοις 
δὲ ἑξῆς περὶ ναυτιλίας διαλέξεται τοῖς καὶ ἀπὸ ταύτης τρέφεσϑαι 
βουλομένοις, ὁμοίως ὑπογράφων τὰς τοῦ πλεῖν ὥρας, καὶ τὰς 
τῶν πλοίων ἐπιμελείας. 

885. ΠΉΗΙΑΔΩΝ ΑἸΤΑΑΓΕΝΕΩΝ ἘΠΙΤΕΖ.0Ο- 
ΜῈΝΖΏΩΝ. Ὁ μὲν Ἄτλας λέγεται παῖς Ἰαπετοῦ, τὸν οὐρανὸν 

ἀνέχων καὶ τὰς κίονας, 
᾿ ᾿ ᾿ - 

αἣ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν, 

αὐτὸς κατὰ μίαν συνοχὴν ἱδρύσας, δυνάμεις εἰληχὼς διοριστι- 

, κἂς οὐρανοῦ καὶ γῆς, δι ἃς ὃ μὲν ἐξηρμένος τῆς γῆς περὶ αὖ-- 

τὴν δινεῖται τὸν ἀεὶ χρόνον" ἡ δὲ ἐν μέσῳ σταϑερῶς κειμένη 
πάντα λοχεύει μητριχῶς, ὅσα γεννᾷ ὃ οὐρανὸς πατρικῶς. Ταύ- 
τας γὰρ τὰς δυνάμεις, τὰς ἀμφοτέρων ἀκλινῶς τὸν διορισμὸν 

τηρούσας, κίονας ἐχάλεσεν, 
αἱ γαϊάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν, 

ὃ δηλοῖ τὸ, χωρὶς ἀλλήλων ὄντα, καὶ ἄμικτα ἀλλήλοις ἀϊδίως. 
Τούτου δὲ παῖδας τὰς Πλειάδας ἐμυϑολόγησαν ἑπτὰ οὔσας, 
τὴν Κελαινῶ, τὴν Στερόπην, τὴν ἸΠερόπην, τὴν ᾿Ηλέχτραν, 

τὴν ᾿Δλκυόνην, τὴν ἸΠαῖαν, τὴν Ταὐγέτην. Πάσας ταύτας δυ- 
γνάμεις ἀρχαγγελικὰς τῶν ἑπτὰ σφαιρῶν τοῖς ἀρχαγγέλοις ἐφε- 
στώσας" τὴν μὲν Κελαινῶ τῆς Κροκνίας σφαίρας, τὴν δὲ Στε- 
ρύπην τῆς τοῦ Διὸς, τὴν δὲ ΠΠερόπην τῆς '“ἄρεος, τὴν δὲ Ἠλέ- 
κτραν τῆς Ηλιακῆς, τὴν δὲ ᾿Δλκυόνην τῆς ᾿Αἀφροδίτης, τὴν δὲ 
αῖαν τῆς Ἑρμοῦ, τὴν δὲ Ταὐγέτην τῆς Σελήνης. Καὶ δῆλαι 
τούτων αἱ αἰτίαι. ἸΠίαν δὲ ἄρα τῶν ἑπτὰ σύνταξιν ἐν τῷ ἀπλα- 
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- γεῖ τετάχϑαι καϑάπερ ἄγαλμα ἐνουράνιον, ὃ δὴ Πλειάδα προσ- 
αγορεύουσιν, ἄστρον ἐμφανὲς καὶ τοῖς ἰδιώταις, ἐν τῷ Ταύρῳ 
κατεστηριγμένον, ταῖς ἀνατολαῖς καὶ ταῖς δύσεσι παμπόλλην τοῦ 

. ἀέρος τροπὴν ἐργαζόμενον. Τούτων οὖν τῶν Πλειάδων ἐπιτε- 
λουσῶν ἄρχεσθαι κελεύει τοὺ ἀμητοῦ" ἐπιτέλλουσι δὲ, ὅταν πρῶ- 

τὸν φαίνωνται πρὸ τοῦ ἡλίου τῆς ἀνατολῆς" ἐπιτολὴ γάρ ἔστιν 
αὐτῶν ἑώα μὲν, ἢ πρώτη πρὸ τῶν ἡλιακῶν αὐγῶν ἔμφασις, 
ἑσπερία δὲ ἡ μετὰ τὰς καταδύσεις εὐθὺς ἀνατολή" δύσις δὲ 

ἑώα μὲν ἡ πρὸ τῶν ἀνατολῶν ὀλίγον εἷς τὸν δυτικὸν δρίζοντα 
ἄφιξις, ἑσπερία δὲ ἧ μετὰ τὰς καταδύσεις τοῦ ἡλίου εὐθὺς κα- 
τάδυσις. Επιτέλλουσι μὲν οὖν καὶ αἱ Πλειάδες, ἡλίου τὸν Ταῦ- 

ρον διελϑόντος ἀνέχουσαι πρὸ αὐτοῦ. Καὶ τότε κελεύει ἄρχε- 
σϑαι τοῦ ἀμητοῦ. “ΖΙυνουσῶν δὲ τὴν ἑώαν δύσιν ἄρχεσθαι τοῦ 
ἀρότου, τουτέστιν, ὅταν ὃ ἥλιος τὸν Σχορπίον ἤδη περατοῖ" 
τότε γὰρ ἑῶος ὃ Ταῦρος δύεται. Ταῦτα δὲ εἰπὼν, λέγει τούτοις. 
ἐφεξῆς πόσον χρόνον αἵ Πλειάδες ὑπὸ ταῖς αὐγαῖς κρύπτονται 
ταῖς ἡλιακαῖς " καὶ ὅτι τεσσαράκοντα ἡμέρας. Καὶ γὰρ πρὸς 
τῷ τέλει τοῦ Κριοῦ ὄντος ἤδη κρύπτονται, καὶ εἰς 4΄ιδύμους 

μεταβάντος ἔτι ὡσαύτως, καὶ οὐ μόνον τὸν Ταῦρον διϊόντος, 

φαίνονται καὶ ἤδη ἐπιτέλλουσαι. 

886. “ΡΟΤΟΙΟ 4Ὲ ΦΜὙὝΣΣΟΜΕΝΑ͂ΩΝ. Εἰ μὲν ἄρο- 

τον τὸν νεατόν φησι, τὴν ἀπὸ τοῦ Ταύρου εἰσβολὴν πρὸς τοὺς 
Διδύμους τοῦ ἡλίου φησὶν, Ἰουνίου ἐ" εἰ δὲ ἄροτον τὸν σπό- 
ρον φῆησὶ, τὸν καιρὸν δηλοῖ καϑ᾽ ὃν ὃ ἥλιος εἷς τὴν “Σκορπίον 

ἐμβάλλει Ὀκτωβρίου καὶ Νοεμβρίου. «41 τινες Πλειάδες Μαΐου 
μηνὸς κατὰ τὴν ιγ΄ ἐν τῷ Ταύρῳ κείμεναι προανατέλλουσι τοῦ 
ἡλίου, αὐτοῦ τοῦ ἡλίου μετὰ τὴν κ' τοῦ Ἰουνίου ἐν τοῖς Ζ[ιδύ-- 

μοις ὄντος. Δύνουσι δὲ αὗται, κατὰ τὴν ιγ΄ τοῦ Νοεμβρίου 

μηνὸς, τοῦ ἡλίου (μετὰ τὴν χ' τοῦ Δεκεμβρίου μηνὸς) ἐν τῷ 

Τοξότῃ ὄντος. ΠΛΗΙΑΔΏΩΝ. Ἔν τοῖς ἔμπροσϑεν προτρεψάμενος 
αὐτὸν ἐργάξεσϑαι, ἐντεῦθεν λοιπὸν ὑποτίθεται τὸ πῶς καὶ πότε δεῖ: 
Τοὺς δὲ καιροὺς τοῦ δεῖν τι πράσσειν οἵ παλαιοὶ καὶ ἀπὸ τῶν ἀστέρων 
ἐτεχμαίροντο, καὶ ἀπὸ τῶν βοτανῶν καὶ φυτῶν καὶ ξώων. Βούλεται᾽ 
οὖν αὐτῷ ὑποθέσθαι πότε δεῖ σπείρειν, καὶ πότε ϑερίξειν, καί φησιν, 
ὅτι Πληϊάδων δυνουσῶν. Τούτῳ δὲ δεῖ πάλιν προσεχδέξασϑαι τὸ, 
ἕω ἄρχεσϑαι τοῦ ἀρότου, ἤτοι τοῦ σπόρου, καὶ ϑερίζειν. ἀνατελλουσῶν" 

τούτῳ δὲ δεῖ πάλιν προσεκδέξασϑαι τὸ ἕω" ἐὰν γὰρ μὴ οὕτω συνεκδε- 

" 
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ξώμεθα, ἀσαφὲς τὸ λεγόμενον" ἕκαστον γὰρ τῶν ἄστρων ἑκάστῃ ἡμέρα 
καὶ δύνει καὶ ἀνατέλλει. “ἅπαξ δὲ τοῦ ἔτους σὺν ἡλίῳ ἀνατέλλει, καὶ 
ἅπαξ ἕώαν δύσιν ποιεῖται, αἴ τινες σημαίνουσι τί τῶν ἔργων ἐστί. 
Πληϊάδων ἑώα ἀνατολὴ, ὅταν ὃ ἥλιος ἦ ἐν Ταύρω" δύσις δὲ ἑώα, ὅταν 
ὃ ἥλιος ἢ ἐν Ζυγῷ. ᾿Δνατολή ἐστιν, ἡ σὺν τῷ ἡλίω τῶν ἄστρων ἄνα- 
φυρά»" ἐπιτολὴ δὲ, ἡ φανέρωσις τῶν ἄστρων, ἡ μετὰ τὴν κρύψιν τὴν 
ἡλιακήν, "Ὅτε δὲ δύνει ξώδιον μετὰ τοῦ ἡλίου, ἑσπερία δύσις. 41ιά- 
μετρόν ἐστιν ἡ διὼ τοῦ κέντρου εἰς τὸ ξώδιον γραμμή. ὋὉ μὴν, δυο- 
δεκατημόριον λέγεται. Εἰσὶ δὲ μῆνες μοιρῶν κή. ἄλλως λά, καὶ λ΄. 
Ὃ ἥλιος κατ᾽ ἐναντιότητα τοῦ πόλου τὸν ἴδιον δρόμον ποιεῖται. Τὸ 
δὲ ΜΤ ΔΑΓΈΝΕΩΝ, φασὶ γελοῖον" ἔδει γὰρ εἰπεῖν, ᾿Ατλαντογενέων. --- 
ΠΛΗΙΜΖΩΝ, ιβ΄ ὥρας τῆς νυκτὸς, προανατέλλουσι τοῦ ἡλίου, κατὰ 
τὴν ἀνατολὴν, μετὰ παρέλευσιν τοῦ Ταύρου, ἤτοι μηνὸς Μαΐου. Ἔπι- 
τολὴ γάρ ἐστιν, ἡ μικρὸν πρὸ τοῦ ἡλίου τῶν «Πλειάδων ἀνατολή. ιβ΄ δὲ 
ὥρας τῆς νυκτὸς πρωϊναὶ δύσεις ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ Ζυγοῦ καὶ τοῦ Σκορ- 

πίου, ἤτοι ᾽Οκτωβρίου καὶ Νοεμβρίου μηνὸς ὅτε ὁ σπόρος. ---- Α ΔΗ͂ 
ΤΟΙ, ἐν ἀρχῇ τοῦ πριοῦ μηνὸς ἐ μοῖραν καὶ πρὸ μοίρας τοῦ Ταύρου, 
καὶ προλάμποντος τοῦ ἡλίου καὶ προδάνοντορ, 

[Πλειάδες λέγονται ἢ ἀπὸ Πλειόνης, ἢ ἀπὸ τοῦ πολλοῖς εἷ- 
γα χρειώδεις, ἢ ἀπὸ τοῦ εἰς πελείας μεταμορφωθϑῆναι ἐκ τοῦ 

φεύγειν τὸν ᾿Ωρίωνα ὡς τοξότην. ἪΙΪ ἀπὸ τοῦ πολεῖν ἐκ περιό- 
δου καὶ συμπληροῦν τὸν ἐνιαυτὸν, ἐξ ὧν καὶ πλειὼν ὃ ἐνιαυτὸς, 

ἢ ὅτι πλείους εἰσὶ κατὰ συναγωγὴν, ἢ ὅτι πλείους εἰσὶ κἂν ἑπτὰ 
δοχῶσιν, ἢ παρὰ τὸ πλησίον κεῖσϑαι, πλησιάδες τινὲς οὖσαι. 

ἄτλαντος τοῦ Ἰαπετοῦ, καὶ Αἴϑρας τῆς Ὥκεανοῦ, ἣν καὶ 

Πλειόνην ὡς ἀπὸ τοῦ πλήϑους τῶν παίδων φησὶν ὃ ποιητὴς, 
ϑυγατέρες ἐγένοντο δώδεκα, εἷς δὲ υἱὸς, Ὕας ὀνόμάτι. ὃν. ἐν 

“Πιβύῃ κυνηγετοῦντα ὄφις κτείνει. Καὶ αἱ μὲν πέντε τὸν ἀδελ- 
φὸν θρηνοῦσαι ἀπόλλυνται, αἱ δὲ λοιπαὶ ἑπτὰ ἤτοι αἱ πλείους 
ἐλεηϑεῖσαι, κατηστερίσϑησαν τῷ οὐρανῷ, Πλειάδες ὡς ἀπὸ 
τοῦ πλήϑους κληϑεῖσαι. ὯὧΩν τὸν ἕνα ἀμαυρὸν εἶναί φασι, καὶ 
λέγεσθαι εἶναι τὴν μητέρα Δαρδάνου ᾿Ηλέκτραν, μίαν οὖσαν 
τῶν Πλειάδων, ἥτις πορϑουμένης τῆς Τροίας, τὴν ἀδελφικὴν 
πέφευγε συνοδίαν, καὶ πρὸς τὸν ῥυμὸν τῆς ἁμάξης ἐξέδραμεν" 
ὅϑεν πόλλοὶ ἀλώπεκα ταύτην φασὶ τὸ ζυγόλωρον ἐσϑίουσαν. 

889, ΧΑΡΑ͂ΣΣΟΠΜΈΕΝΟΙΟ ΣΙΟΉΡΟΥ. Τοῦ πρὸς ἄμη- 

τὸν χρησίμου. Καὶ προσέϑηκε ΠΕΡΙΠ4ΟΙΜΈΝΟΥ ΕΝΙΩΑΥ- 
ΤΟῪ, δηλῶν ὅτι οὕτως ἀεὶ γίνεται, διὰ τὴν ἐγκύκλιον τοῦ 
ἡλίου κίνησιν, ἐν τεταγμένοις χρόνοις. τὸν Ζωδιακὸν κύκλον 
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περιπολοῦντος, καὶ τὰ μὲν ἀπολείποντος τῶν ζωδίων, τὼ δὲ 
ἐπιόντος " καὶ ἃ “μὲν ἀπολείπει, τούτων αὐτοῦ προανατελλόντων, 
οἷς δὲ σύνεστι, τούτων αὐτῷ συνανατελλόντων. Ὧν δὲ γίνεται 
ἀπ᾽ ἐναντίας, τούτων ἀνατελλόντων μὲν, ὅτε καταδύεται" κατα- 
δνομένων δὲ, ὅταν αὐτὸς ἀνατέλλῃ, καὶ τὸ ζῴδιον ἐν ᾧ ἐστιν. 

ὅ90. ΟΥ̓ΤῸΣ ΤΟΙ͂ ΠΕΦΊΩΝ ΠΕΖΕΤ Α͂Ι. Πάσας περι- 
κόπτων τὰς προφάσεις τῶν ἀναβαλλομένων τὸν ἀμητὸν » ἢ τὸν 
σπόρον, εἰἷς προφασίζονται λέγοντες ἢ πεδινὴν ἢ ὄὃρεινὴν οἰκεῖν᾽ 
γῆν, καὶ διὰ τοῦτο μὴ ὅτε οἱ ἄλλοι σπείρειν ἢ ϑερίζειν, ἐγκε- 
λεύεται μόνον τὸν καιρὸν ἐπιτηρεῖν. Τοῦτον γὰρ μόνον ἀμητοῦ 
καὶ ἀρότου καιρὸν, τῶν πεδινῶν, τῶν ὀρεινῶν, τῶν ποραλίων" 
καὶ δεῖν ἀπροφασίστως ἐν τούτῳ καὶ ἀμᾶσϑαι καὶ ἀροτριᾷν 
ἁπαξάπαντας τοὺς γεωργούς. 

ΟΥ̓ΤΟΣ ΤΟΙ ΠΕΖΙΩΝ. Ὅτι. ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν ὁ αὐτὸς 
νόμος ἐστὶ τοῦ καιροῦ καὶ τοῦ ἀροτριᾷν καὶ τοῦ ϑερίξειν. 

898. ΤΥΠΙ͂ΝΟΝ 4Ε ΣΠΕΙΡΕΙ͂Ν. Τὰ τῆς γεωργίας ἔργα 
σπείρειν, βοηλατεῖν, θερίζειν, πάντα χελεύει γυμνὸν μετιέναι" 
δηλῶν ὅτι τοῦ ἀέρος ὄντος εὐδιηνοῦ ταῦτα δὴ ποιητέα, καὶ μήτε 
χρυμώδους ὄντος, μήτε ὕοντος τοῦ ϑεοῦ" οὕτω γὰρ καὶ αἵ βλά- 
στήσεις ἔσονται εὐφυεῖς, καὶ αἱ συγκομιδαὶ τῶν καρπῶν ἐπὼ- 
φελεῖς. (Φασὶ δέ τινες χρῆναι τὰς νειοὺς μετὰ χειμῶνα ποιεῖν, στρέ- 
φοντας αὐτὴν ἐν τῷ νεάζειν καὶ σπείρειν οὐκ οὖσαν κατάξηρον. 
Κάλλιον δέ φησιν ὃ Πλούταρχος μετὰ τὸν σπόρον ὑετὸν συμ- 
βῆναι, ἢ πρὸ σπόρους δῆλον δέ" τὰ γὰρ μετὰ Πλειάδα σπα- 
ρέντα καὶ πρὸ τροπῶν φύεσθαι ἑβδομαῖα, ἐν «“Δἰγύπτῳ δὲ καὶ 
τριταῖα." τὸν δὲ μετὰ τροπὰς, μόλις ἐν τριπλασίῳ τούτου τοῦ 

, χρόνου " οὕτως τὸ ἐπιγενέσϑαι δετὸν ἀγαϑὸν μᾶλλον, ἢ τὸ προ- 
γενέσϑαι. Οἱ δὲ ἀρχαῖοι καὶ πρωϊαίτερον ἔσπειρον, καὶ δῆλον 
ἐκ τῶν ᾿Ελευσινίων τελετῶν. ᾿ , 

ΒΟΩΤΕΈΕΙ͂Ν. Ἢ τὸ ἀροτριᾷν, ἢ τὸ βοῦς βόσκειν. 
ΓΥΜΝΌΝ Δ᾽ ΑἸΠΑΕΙ͂Ν. Ὥς ἂν πρόϑυμος ἔσῃ περὶ τὸ" 

ἔργον μὴ φορῶν τὸ ἱμάτιόν σου, ἵνα μὴ ἐμποδίζῃ ὕπ᾽ αὐτοῦ" 
εἶγε ὥρια πάντα ϑέλεις ἀπὸ τῆς γῆς κομίζεσϑαι. 

8906. ΜΗ ΠΩΣ ΤΑ ΜΕΤΑΞῪ ΧΑΤΊΖΩΝ, Ταῦτα 
πρὸς τὸν ἀδελφὸν Ἰδίως ἀπέστρεψεν, ἀπάγων αὐτὸν τῆς ἀργίας 

καὶ τοῦ πτωχεύειν, ὅ ἐστι πτώσσειν ἀλλοτρίους οἴκους" καὶ γὰρ 

. 
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ὃ πτωχὸς εἴρηται παρὰ τὸ πτώσσειν καὶ ὑποκατακλίνεσϑαι τοῖς 
δοῦναι δυναμένοις. Συμβαίνει δὲ καὶ ἀναισχυντεῖν τοῖς δεομέ- 
νοις, πολλάκις προσιοῦσι τοῖς εὐπόροις, καὶ μὴ διδόντων, μά- 
ταια λέγειν αἰτοῦσι. Χρῆναι οὖν (φησὶ). διὰ τῶν ἔργων εὐπο-- 
ρίαν ἀγείρειν καὶ τὸν λιμὸν διώκειν, οὐ διὰ τοῦ πτωχεύειν" καὶ 
ἀναιδοῦς ὄντος εἶ γίγνοιτο πολλάχις καὶ ματαίου, τῶν ἐπαρχεῖν 
δυναμένων οὐχ ἀεὶ ὑπακουόντων. Μετὰ τὴν συγκομιδὴν τῶν καρ- 
πῶν, ΜΕΤΑΞῪ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα, τουτέστι μετὰ τὸ ἐξελϑεῖν τὸν 
καιρὸν τοῦ δεῖν τι πράττειν, χρονίξων πλανᾷ ἄλλοτε πρὸς ἄλλον προσ- 
αἰτῶν καὶ μηδὲν ὠφελούμενὸς. 

895, ΟΥ̓Κ ἘΠΙΔΏΣΩ. Οὐ χαριοῦμαι, ἐντεῦϑεν καὶ 
δωτίνη ἡ δωρεά. 

899. ΟΥ̓Δ᾽ ΕΠΙΠΕΤΡΗΣΏ. ᾿“ντὶ τοῦ οὐ χρήσω. 
400. ΘΕΟΙ ΤΕΚΜΗΡΑ͂ΝΤΟ. Καλῶς εἶπε τὸ, ἐτεκμή- 

ραντο" ἀπὸ γὰρ τῶν στοιχείων τεκμαιρόμεϑα καὶ ἐργαζόμεϑα" 
πρᾶγμα γὰρ δεινὸν μετὰ γυναικὸς καὶ τέκνων χρήζειν. 

407. ΟΙΚΟΝ ΜῈΝ ΠΡΩΤΙΣΤΑ͂. Τρία ταῦτα ἀναγκαῖα 
πρῶτα πρὸς εὐπορίαν" ὃ οἶχος, ὡς δεξόμενος" ἡ γυνὴ, ὡς φυ- 

λάξουσα" ὃ βοῦς, ὡς ἐργασόμενος. Εἰπὼν δὲ γυναῖχα, ἵνα 

μὴ τὴν συντεκνοποιήσουσαν οἴηϑῇς, ἐπήγαγε 
κτητὴν οὐ γαμετὴν, ἥτις καὶ βουσὶν ἕποιτο, 

μετὰ τοῦ φυλάσσειν τὸν οἶκον" διὰ τοῦτο γὰρ εἶπε καὶ βουσὶν 
αὐτὴν ἕπεσθαι, διότι καὶ ἄλλην πληρώσει χρείαν. Οὐ λέγει 
οὖν παλλακὴν, ἀλλὰ φύλακα τοῦ οἴκου καὶ τῶν βοῶν. Ἰάτην 
οὖν λέγουσιν οἷ περὶ Τίμαιον Ησιόδῳ τὸν “Ἀριστοτέλην πειϑό- 
μενον μετὰ τὴν τῆς γυναικὸς τελευτὴν “Ερπυλλίδι συνεῖναι τῇ 
ϑεραπαίνῃ, ἐξ ἧς αὐτὸν σχεῖν υἱόν. 

4090θ. ΧΡΗΜΙ͂ΤΑ 4᾽ ΕΙΝ ΟΙΚΩι ΠΑ͂ΝΤ᾽ 4ΡΙΠΕῈΕΝ Α. 
Πάντα ὅσα πρὸς γεωργίαν ὄργανα χρήσιμα προεῖπε χρήματα. 
ἹΠετὰ γὰρ τὰ ἔμψυχα ὄργανα καὶ λογικὰ, οἷον ἦν ἡ ὠνὴ τῆς 
γυναικὸς, καὶ τὰ ἔμψυχα καὶ ἄλογα, οἷον ὃ βοῦς, τὰ ἄψυχά 
φησι χρῆναι παρασκευάζειν καὶ ἔχειν οἴκοι κείμενα" καὶ τὴν 
αἰτίαν προστίϑησιν. 

410. “ΜΗ͂ ΣΥ ΜῈΝ ΑἸΤΗ͂ΙΣ ἌΔ.4ΟΝ. ΕἸ μὴ ἔχοις, 
ἐν τῷ οἴκῳ πάνϑ᾽ ὅσα δεῖ τὴν γῆν ἐργαζόμενον ἔχειν, τῆς ὥρας 
ἡχούσης τοῦ σπείρειν, εἰ τύχοι, ἢ ἀροτριᾷν ἢ ϑερίζειν, μὴ 

Ἀ 
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ἔχων, ἄλλον αἰτήσεις τὰ πρὸς τὴν χρείαν τῶν ἔργων τούτων, 
οἷον ἄροτρον; ἢ δρέπανον, ὃ δὲ οὐ δώσει. ΣῪ 4ῈΕ ΤΉΤ Αι, 
τουτέστι στερίσκῃ τοῦ ὀργάνου καὶ τοῦ ἔργου" τὸ γὰρ τητᾶσϑαι 
τὸ στερίσκεσϑαι δηλοῖ. Τητῶμαι γὰρ τὸ πρῶτον, ὡς βοῶμαι, 
καὶ τητῷ τὸ δεύτερον, ὡς βοᾷ. Τούτου δὲ συμβαίνοντος » πάρ- 
ἐστιν ἢ προσήχουδα ὥρα τοῦ ἔργι οὔ, καὶ τὸ ἔργον ἐλαττοῦταί 
σοι κατὰ τὴν ὠφέλειαν, ἣν εἰκὸς ἦν Ἐχθ παρασχεῖν ἐν ὥρᾳ τῇ 
οἰκείᾳ γινόμενον. 

419, ΜΗ 4Δ᾽ ΑΝΑΒΑ͂ΖΖΕΣ ΣΘΑΙ ἘΣΤ᾽ ΑΥΡΙ͂ΟΝ. 
Τὸ μὲν ὝὙΠΕΡΤΙΘΕΣ ΣΘΑΙ τῶν μέσων εἰώϑασι λέγειν , ὡς γε- 

γόμενον εὖ καὶ οὐκ εὖ, τὸ δὲ ΑΝΑΒΙΑΜΖΕΣΘΑ͂Ι πάντὼς οὐκ 
εὖ ̓γίνεσϑαί φασι. Ζιὸ τοῦτον ἀποτρέπει τῆς ἀναβολῆς, οὐ 

. τῆς ὑπερϑέσεως" οἱ δ᾽ ἀναβαλλόμενοι οὕτως εἰώϑασι, λέγειν, 
αὔριον ποιήσομεν ̓  καὶ αὖϑις ἐκείνης ἐλϑούσης τὸ αὐτὸ λέγουσι" 

καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ, καὶ τέλος εἰς τὴν ἐσχάτην ἀφικνοῦνται τοῦ 
μηνὸς, καὶ τὴν ἔνην καλουμένην καὶ νέαν, εἶτα πάλιν εἰς τὴν 
γουμηνίαν ἀναβάλλονται ὧς ἐπιτηδείαν, εἰ τύχοιεν, ἣν μόνην 
ἕνην καλοῦσιν, ὡς καὶ αὐτὸς ἐρεῖ προϊών. Συμπαρηκολούϑησεν 
οὖν ταῖς τῶν ἀναβαλλομένων ἀεὶ φωναῖς τὸ δοκοῦν ἐντεῦϑεν 
συμβαίνειν, μὴ πιμπλάναι τὴν οἰκίαν, ἀλλ᾽ ἀπορεῖν, ἐτωσιόεργον 

μὲν ὄντα, διὰ τὴν τῆς ὥρας τῶν ἔργων παρόρασιν, ἀναβλητικὸν᾽ 
δὲ, διὰ τὴν εὐπορίαν τῶν πολλῶν τῶν αὔριον λεγόντων » ἕως ἂν 
μὴν ὅλως διαδράμῃ" πᾶν δὲ ̓  φησὶν, ἔργον ἧ μελέτη Κρ τας 
ἹΜελέτην δὲ λέγει τὴν περὶ ἑκάστου ὙΉΝΝ καὶ ἐπιμέλειαν ,᾿ οὐκ 
ἀναβολαῖς χαίρουσαν. 

418, ΚΑ.ΖΙΗΝ. Καλιὰν ὠὼ τὴν ἐκ κάλωνι φησί" μή. 
πω γὰρ εὑρεϑέντων λίϑων εἷς ἐργασίαν, τούτοις τὰς οἰκίας εἶρ- 

γάζοντο" ὡς καὶ νῦν καλιὰν, τὴν ἐκ φύλλων φησίν... 

415. 4ΤΕ1 Δ᾽ ΑἸΜΒΟΖΊΕΡΓΟΣ. Διὰ τούτου σαφηνίζει 
τί καλεῖ ἔργον; ὅτι τὸ ὠφελοῦν ὡς ἔμπροσϑεν εἴπομεν; εἴπερ ὗ 
ἀμβολεεργὺς ἀνὴρ ἀεὶ ἐν ταῖς ζημίαις ἄλλαις ἐξ ἄλλων γίνεται. 
Διότι. γὰρ “πᾶν ἐ ἔργον ὠφέλιμον, ὅστις ἀναβολαῖς μὴ ἐπὶ τούτῳ 
χρῆται," τῆς ἀπ᾽. αὐτοῦ ὠφελείας οὐ στέρεται" τῶν δὲ μοχϑη: 

ρῶν ἔργων αἱ ἀναβολαὶ χρήσιμοι. 
4106. ΗΜΙ͂ΟΣ ΔΉ “ΗΓΕῚ ΜΈΝΟΣ ΟΞΕΟΣ. Τὸν χες 

ρὸν ἐν «τούτοις. ἀφορίζει τῆς ὑλοτομέας" εἶναι δὲ τοῦτον, ἐν ᾧ 
12 
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τὸ μένος τοῦ ἡλίου, ὅπερ ἐστι τὸ εἷς ἡμᾶς ἐρχόμενον ϑάλπος, 
δυνατώτατον ὃν, λήγει τοῦ ἰδαλίμου καύματος. Καῦμα δὲ 

᾿ἐδάλιμον, ἤτοι λαμπρὸν, διὰ τὸ φωτίζειν περιλάμπον ἡμᾶς" ἔδεε 
γὰρ ἀνάλογον τὸ λαμπρὸν ἢ τὸ ἰδίειν ποιοῦν καὶ ἱδρῶτα κινοῦν 
διὰ τῆς ἐγκαύσεως. Ὅταν οὖν μηκέτι ὃ ἥλιος ἐπιφλέγῃ καϑάπερ 
ἐν τῇ ϑερινῇ ὥρᾳ τοῦ Διὸς, ὅς ἔστι τῶν ὄμβρων κύριος, μετο- 
πωρινὸν ὄμβρον ἤδη καταπέμψαντος, καὶ τὰ σώματα τὰ ἀν- 
ϑρώπινα τρέπεται ἐπὶ τὸ ἀνειμένον ἐκ τῆς καυσώδους ὥρας, 
μήποτε αὖα φαινόμενα καὶ ἐπικεκαυμένα ταῖς χρύαις, μήποτε 
δὲ δύσφορα διὰ τὴν ἐκ τοῦ ϑερμοῦ διαφόρησιν" ὅπερ γίνεται 
ϑέρους ὄντος" καὶ αὐτὸς ὃ ἥλιος, ὃν ἐχάλεσε σείριον ἀστέρα 
διὰ τὸ λάμπειν, τὸ γὰρ σειριάειν τοῦτο δηλοῖ, ὅτε οὐχέτι πολὺν 
χρόνον ἐπὶ γῆς φέρεται, ἀλλ᾽ ἐλάσσω μὲν ποιεῖ τὴν ἡμέραν 
ὑπὲρ γῆς ὧν, τὸν δὲ ὑπὸ γῆς πλέονα ποιῶν, καὶ μείζῳ. τὴ 
νύχτα. Τὸ γὰρ πλέον νυχτὸς ἐπαυρεῖν, τουτέστι τὸ πλέον ἐπι- 
λαμβάνειν καὶ ἀπολαύειν τῆς νυκτὸς ἐν τῷ μείζονα, ταύτην ποι- 
εἶν, Ὅταν οὖν ἤδη ταῦτα γίγνηται πάντα, ἣ τοῦ καύματος 
ἐλάττωσις, ἣ τοῦ μετοπωρινοῦ ὄμβρου φορὰ, ἡ τῶν σωμάτων 
τῶν ἀνθρωπίνων ἀνάψυξις, ἣ τῆς ἡμέρας ἐλάττωσις, ἡ τῆς 
γυχτὸς ἐπίδοσις, τηνικαῦτα δεῖ ὑλοτομεῖν" μετὰ ϑέρος ἀρχομέ- 
νου τοῦ μετοπώρου, τῶν δένδρων φυλλοροούντων, ὅσα τοῦτο 

πάσχειν πέφυκε" τοῦτο γὰρ σημαίνει τὰ τῆς μὲν βλαστήσεως 
αὐτὰ τῆς τῶν χλάδῳν λήγειν, καταχεῖν δὲ τὰ φύλλα εἷς τὴν 

γῆν" τότε γὰρ ὡραίαν εἶναι τὴν ὑλοτομίαν κατὰ τὸν καιρὸν 
τοῦτον γινομένην. Τὺ μὲν οὖν εἶναι τὴν τεμνομένην ὕλην τηνε- 

᾿ καῦτα ΑΦΗΚΤΟΤΑΤΗΝ, δηλοῖ τὴν ἀϑηροτάτην" δάχη γὰρ 
εἶναι τὰ ϑηρία, διὰ τὸ δάκνοντα μόνως λυπεῖν. ““έγοι. δ᾽ ἂν 
καὶ τὴν ἄβρωτον ὑπὸ τῶν ἐγγινομένων ϑηριδίων τοῖς. φυτοῖς, 
ὡς ἀδηκτοτάτην οὖσαν, οἷον ϑριπῶν καὶ τερηδόνων, ἃ διεμ- 

φύεται τοῖς δένδρεσι, σηπομένης τῆς ἐν αὐτοῖς ὑγρότητος. Τὸ 
δ᾽ ἐν τούτῳ ὑλοτομεῖν, ὀρϑὸν, ὅτε ξηρὰ μέν. ἐστι τὰ δένδρη 

ἀποδεδωκότᾳ τὸν. οἰκεῖον καρπὸν, καὶ οὐκέτι. κάμνει περὶ τὴν ᾿ 

ἐκτροφὴν αὐτοῦ, μετρίας δὲ ἔτυχεν ὑγρότητος, ἀλλ᾽ οὐ πολλῆς 
ἤδη πρὸς τὸ οἰκεῖον τοῖς τέμνουσιν, ὥστε γε μὴ σήπεσϑαι μετὰ 
τὴν τομὴν, εἷς διτινας βλέποντας, καὶ φϑινούσης τέμνειν τῆς 

σελήνης, ἀλλὰ μὴ πανσελήνου. μὴ δ᾽ αὐξανομένης" ἡ γὰρ τοῦ 
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φωτὸς ἐπίδοσὶς ὑγρότερα ποιεῖ τὰ δένδρα, καὶ εὐεπίφορα τεμνό- 
μενα πρὸς τὴν σῆψιν. “Ἐπόμενα δὲ λέγει πρὸς τὸ ἑξῆς τοῖς 
περὶ ὑλοτομίας τὰ περὶ κατασκευῆς τῶν ξυλίνων σκευῶν. ΗΜΗ͂ΟΣ 

ΔΉ “ΉΓΕΙ͂, ἐν τῷ χειμῶνι καὶ ἣ δύναμις τοῦ ἡλίου ἀσϑενε-- 
στέρα ἐστὶ, καὶ αἵ ἡμέραι μικραὶ, καὶ αἵ νύκτες μεγάλαι, καὶ 
τὰ σώματα πυκχνοῦται καὶ ἐλαφροῦται, τότε οὖν λέγει δενδρο-- 
τομεῖ. ΑΔΗΚΤΟΤΉΤΗ δὲ, ἀβρωτάτη, ὅτι τότε σκώληξ 
οὐκ ἐσθίει τὴν ὕλην, καί ἐστι παραμονωτέρα, ἐπειδὴ διὰ τὴν 
“Ψύξιν τοῦ ἀέρος ἀποκέχλεισται ἐν βάϑει ἡ ὑγρότης. Καὶ τότε 
αἱ ῥίζαε τρέφονται καὶ αὔξονται καὶ τὰ φύλλα πίπτει μὴ ἐπιπο- 
λαζούσης αὐτῆς, ἐν ϑέρει δὲ ἐπιπολάζει διὰ τὴν τοῦ καιροῦ 
ϑερμότητα" τὸ γὰρ ψυχρὸν οὐκ ἐᾷ τὴν ϑερμότητα εἷς τὴν τῶν 
ξύλων ἐπιφάνειαν ἐλϑεῖν" οὐδὲ ποιεῖ σῆψιν ἥ ὑγρότης πλεο-- 
νάζουσα, καὶ τότε στεῤῥά ἐστιν ἡ ὕλη μὴ εἴκουσα τῷ δάκνεσϑαι. 

4235. ΟΑ͂ΜΟΝ ΜΗῖΕῈΕΝ ΤΡΙΠΟΔΉΝ. ΠὨολὺς ἐν τούτοις 

ὃ Πλούταρχος, ἀμυνόμενος τοὺς γελῶντας τὸν «“Ησίοδον τῆς 
μικρολογίας, καὶ Πλάτωνα λέγων περὶ τῆς τῶν σκευῶν ἐν τοῖς 

οἴχοις διειλέχϑαι συμμετρίας, καὶ “Ἰυχοῦργον περὶ τῆς τῶν 
ϑυρῶν κατασκευῆς, ἵν᾽ ἀπὸ πρίονος ὦσι καὶ πελέκεως μόνον 
ἀποίκιλοι. Ζεῖ οὖν ἀποδέχεσϑαι καὶ τὸν Ησίοδον μέτρα παρα- 
δόντα καὶ ὄλμου καὶ ὑπέρου καὶ ἄξονος καὶ σφύρας. Καὶ τοὺς 
ἀρχαίους δὲ πολὺν καὶ τούτων ποιεῖσϑαι λόγον, καὶ τῶν εὗρε- 
τῶν Πάμφων μὲν τιμᾷν, διότι τὸν λύχνον πρῶτος εὗρε καὶ τὸ 
ἐκ τούτου φῶς εἰσήγαγε" τὸν δὲ τῶν Πιτϑέων δῆμον διὰ τοῦτο 
οὕτως ὀνομάσαι, διότι τῶν πίϑων ἐπενοήσαντο τὴν πλάσιν" 
ὥστε μὴ τὴν πολυτέλειαν προσήκειν ϑαυμάζειν, ἀλλὰ τὴν τῶν 
χϑειωδῶν, κἂν εὐτελῆ τυγχάνῃ, περιποίησιν. 4᾽εῖν οὖν τὸν 
μὲν ὄχμον τέμνειν, ἀντὶ τοῦ ξύλον εἷς ὄλμου κατασκευὴν, τριῶν 

ὃν ποδῶν" τὸ δὲ ὕπερον» ὡσαύτως τριῶν πήχεων, τὸν δὲ ἐσόμιε- 
γον ἄξονα τῆς ἁμάξης ὁμοίως ἑπτὰ ποδῶν" εἰ δὲ εἴη τὸ ξύλον 

ὀχτὼ πυδῶν, ἄφ᾽ οὗ δεῖ γενέσθαι τὸν ἄξονα, τὸν ἕνα πόδα 

χρήσιμον εἷς σφύρας ἔσεσϑαι τοῦ ξύλου τούτου κχκατασχευὴν 

ἀποτμηϑέντα τῶν ἑπτὰ ποδῶν ἐξ ὧν δ' ἄξων: Εἰπὼν δὲ περὶ 
ἄξονος ἡλίκον. εἶναι δεῖ, προστίϑησὶ καὶ τὴν ἁψῖδα ἡλίκην, τρι- 

σπίϑαμον λέγων τάμνειν ἅψιν" καὶ αὐτὴν τὴν ἅμαξαν ἡλίκην, 
δεκάδωρον εἶναι δεῖ καὶ τὴν ἅμαξαν. Δεῖ δὲ τό γε τοσοῦτον 

19 " 



180 ΣΧΟΟ.ΤΙ ΔΑ. 

περὶ τῶν μέτρων εἰδέναι τούτων" ὅτε σπιϑαμὴ μέν ἐστιν ἅπλω- 
ϑείσης τῆς χειρὸς ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ σμικροτάτου δακτύλου διά- 
στημα" τρὶς τοσοῦτον οὖν εἶναι κελεύουσι τῆς ἁψῖδος τῶν ἁμα- 
ξικῶν κύχλων τὸ μέγεϑος. Ἔστι δὲ ἡ ἁψὶς, ἣ περιέχουσα "τὰς 
λεγομένας κνημῖδας, τὰς ἐκ τοῦ ἄξονος εἰς τὴν ἁψῖδα τεινού--". 
σας. Δῶρον δὲ τὸ αὐτό πως καὶ παλαιστὴς, ἀλλ᾽ οὗτος μὲν 

᾿ ἐκ τῶν τεσσάρων δακτύλων ὀρϑῶς συντεθέντων" δῶρον δὲ τού- 
“- 2 κι μῃ τῶν συστραφέντων καὶ τοῦ ἀντίχειρος ἐγερϑέντος. “]εῖν οὖν 

τὴν διάμετρον τῆς ἁμάξης εἶναι δέκα τοιούτων μέτρων, τὴν δὲ 
ἁψῖδα τρισπίϑαμον" οὐχ ἵνα ὅλην ἐκ τοσούτων ποιήσωμεν, ἀλλ᾽ 
ἑκάστην καὶ τῶν περιφερειῶν ἐξ ὧν ἡ ἁψὶς συμπέπηγε. ΔΙιὸ καὶ 
ἐπήγαγε ΠΟ..“1᾽ ἘΠῚ ΚΑΜΠΎΥ..Ἅ ΚΑ .14, τὰς περιφερείας 
δηλῶν χρῆναι τρισπιϑάμους εἶναι τῆς ἁψῖδος" ἐξ ὧν πλειόνων 

οὐσῶν ἡ ἁψὶς γέγονεν. Πρώτου τοῦ ὄλμου ἐμνημόνευσε" δεῖ γὰρ 
πρῶτον τῆς τροφῆς ἐπιμελεῖσθαι. Τοῦτο δὲ ὑπουργεῖ τὺ ἐῤγαλεῖον, 

ἢ. ὅτι τὰ σπέρματα ἐκεῖ ἀπεκδύονται τὸ λέπυρον" ὄλμος. δὲ ἐκλήϑη διὰ 
τὸ ὀλλύειν καὶ φϑείρειν τὰ ἐμβαλλόμενα " ὕπερον δὲ τὸ κόπανον. πόδα 
καλεῖ τὸ ἀπὸ τοῦ τρίτου δακτύλου διὰ τοῦ δευτέρου μέχρι τοῦ πρώτου 

διάστημα. ---- ΤΡΙΣΠΙΘΑΜΟΝ Μ᾿ ἉΨΙΝ, ἑκάστην ἁψῖδα ἁμάξης 
τρισπίθαμον εἶναι. Σύγκειται δὲ ἡ ἅμαξα, τουτέστιν ὁ «τροχὸς ; ἐκ 
τεσσάρων ἁψίδων" ὡς εἶναι τὸ πᾶν περιφὲρὲς τοῦ τροχοῦ σπιϑαμὲς ε΄ Ἂ 
παλαιστὰς δὲ λε΄" ἔχει γὰρ ἡ σπιϑαμὴ παλαιστὰς γ΄. οὐκοῦν ἔδει τὴν 
πᾶσαν περιφέρειαν ἔχειν λ΄ καὶ ς΄ παλαιστάς. Καὶ πῶς εἶπε ΔΈΚΑ: 
“ΏΡΩῶι ἉἍΜΑΆΑΞΗ͂ι; ἔδει γὰρ εἰπεῖν δωδεκαδώρῳ, τὸ διάμετρον τοῦ 
τροχοῦ" πᾶν γὰρ διάμετρον τὸ τρίτον ἐστὶ μέρος τῆς πάσης περιφε- 
ρείας. “ῆλον οὖν ὅτι τὰς ς΄ παλαιστὰς ἀνάλωσεν εἰς τὰ λεγόμενα. γλωσ- 
σίδια, ἑκάστης ἁψῖδος τῆς ὡρμόσεως τῆς εἰς ἀλλήλας " ἡ δὲ παλαιστὴ 
καὶ δῶρον καλεῖται" ἡ δὲ σπιϑαμὴ, καὶ δοχμή. 

428. “24 ΕΚΑΖΏΡΩΙι. Κατὰ διάμετρον εἶπε δεκαδώρῳ" 
ἡ δὲ τὸ τρίτον ἐστὶ τῆς ὅλης περιφερείας" καὶ οὐ τὸν ἔξω κύ- 
κλον ἐδήλωσεν, ἀλλὰ τὸν μέσον τὸν εἰς δύο τὸν κύκλον Ἢ 

μνοντά. 

429, ΚΑΜΠΥΛΑ ΚΑ44. ΞἘύλα ὑδοα ὄντα. ὦ 
ἀμφίδεα. 

ΓΥΗ͂Ν." Τὸ λεγόμενον γονάτιον τοῦ ἀρότρου. Ὁσάκις. οὖν 
εὕρῃς, φέρε καὶ ἀπόϑου αὐτὸ καὶ μὴ ἀμελήσῃς. «Δέγεται δὲ 
ΓΥΗ͂Σ, ὅτε ἀεὶ “παρὰ τὴν γῆν ἐστιν. ΕἘΑΥΜΑ͂ μέρος τι τοῦ 
ἀρότρου, ἐν τῷ μέσῳ ὃν, ἔνϑα συμβάλλεται ὃ γύης τῷ ἱστοβοεῖ. 

Ἀ 
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Ἔλυμα δὲ παρὰ τὸ ἐλύειν, ὅ᾽ ἐστι καλύπτειν. ἹΣΤΟΒΟΕΥΣ 
λέγεται παρ᾽ ἐνίοις καὶ τὸ μετὰ τὴν ἐχέτλην ξύλον. ΑὙΤΟ- 
ΤΎΟΝ δὲ τὸ μονόβελον λέγει, τὸ ἔχον ἐξ αὐτογύου τὸν ἱστοβοέα, 

ΦΕΡΕΙ͂Ν 5Ε ΓΥΎΗ͂Ν. Περὶ ἀρότρου κατασκευῆς ἐν τού- 
τοις διδάσκει, καὶ δεῖ εἰδέναι τίς ἢ ὕννις, τί τὸ ἕλυμα, τίς ὃ 

γύης, τίς ὃ ἱστοβοεὺς, τίς ἣ ἐχέτλη, ἐξ ὧν ἐστι τὸ ἄροτρον. 

Ἢ μὲν οὖν ὝΝΝΙΣ ἐστὶ τὸ σίδηρον αὐτὸ τὸ ἐν τῷ ἀροτριᾷν 
σχίζον τὴν γῆν" τοῦτο δὲ τῷ ἐλύματι περιήρμοσται ἄνωϑεν ἐμ-- 
βεβλημένον εἰς αὐτὸ κοῖλον ὄν. Τὸ δὲ ἘΜΥΠΙ͂Ζ ἐστι, τὸ ἐμ- 
βληϑὲν εἰς τὸ τὴν ὕννιν κατέχον ξύλον κατὰ τὸ ἄχρον, ὃ καλοῦσι 
γύμφην, ὃ κατὰ ϑάτερον. μέρος τὸ ἄνω. συγγεγόμφωται πρὸς 
τὸν γύην.. Ὃ δὲ ΓΎΗΣ ξύλον ἐστὶ μακρὸν ἔχον οὐ πόῤῥω τοῦ 
ἐλύματος ὀρϑὸν ἐμπεπηγὸς ξύλον ἐν αὐτῷ, ὃ κατέχοντες οἱ ἀρο- 
τριῶντες ὅλον κινοῦσι, τὸ ἄροτρον, καὶ διὰ τοῦ ἀρότρου τοὺς 

βόας" καὶ τοῦτο τὸ ξύλον καλεῖται ΕΧΕΤΗ. Τούτῳ δὲ τῷ 

γύῃ ἐμπέπηγεν ἄλλο ξύλον μεῖζον κατὰ τὸ ἕτερον μέρος τὸ ἄ- 
χρον ἕως τοῦ ζυγοῦ διῆκον τοῦ ἐπικειμένου τοῖς ὦμοις τῶν βοῶν ᾿ 

καὶ ζευγνύντος αὐτοὺς, ἐμπέπηγε δὲ σφηνωϑὲν διά τινων σφὴ- 
γισκῶν. Εἰ μὲν οὖν ἕν ξύλον ἡ τὸ ὅλον ὃ γύης μέχρι τοῦ ζυ- 
,γοῦ ἀπὸ τοῦ ἐλύματος, καλεῖται τὸ ἄροτρον αὐτόγυον" ἐὰν δὲ 
᾿μικρότερος ἢ τῆς χρείας ὃ γύης, ἐνσφηνοῦται τὸ ἕτερον αὐτῷ 
ξύλον τὸ συνάπτον αὐτὸν χαὶ τὸν ζυγὸν, καὶ καλεῖται τὸ μὲν 
ὅλον ΠΗΚΤΟΝ, τὸ δ᾽ ἐνσφηνωϑὲν ἹΣΤΟΒΟΕΥΣ. διὸ καὶ 
ἀὐτὸς λέγει δύο παρασκευάσασθαι ἄροτρα" τὸ μὲν πηκτὸν, τὸ 
δὲ αὐτόγυον, ἵν εἰ τὸ ἕτερον κατεαγῇ, τὸ λοιπὸν ἐκπληρώσῃ 
τὴν χρείαν. Τὸν μὲν οὖν γύην εἶναι κελεύει πρίνενον, προσϑεὶς 
ἢ κατ᾽ ἄρουραν, εἶ. εὕροις, ἢ κατ᾽ ὄρος, πρίνινον" οὐ γὰρ εὖ- 
πορος Βοιωτοῖς ἥ πρίνος, φησὶν ὃ Πλούταρχος, ἀλλὰ τοῖς 
πτελείνοις ἀντὶ τῶν πρινίνων χρῶνται, τοὺς γύας κατασκευάζον- 
τες... Εἰ δ᾽. οὖν εὕροις, ὃ πρίνινος ἄριστος γύας ὡς μάλιστα 

στερεός. Πῶς δὲ ὃ γύας κατασκευάζεται σημαΐνων εἶπε. 

482. ΕΥ̓Τ᾽ ΑΝ ΑΘΗΝΖΙΗΣ ΔΊΜΩΟΣ. Οὗτός ἐστιν 
ὃ τέκτων τῆς ᾿Αϑηνᾶς δμώς 

εὖ εἰδὼς σοφίης ὑποθημοσύνῃσιν ᾿4ϑήνης, 
, καὶ Ὅμηρός φησι περὶ τέκτονος ὡσαύτως. ᾿Ἐπειδὰν οὖν οὗτος 
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ἐν ἐλύματι πήξῃ τὸν γύην, καὶ γόμφοις ἑνώσας αὐτὸν πρὸς τὸ 
ἔλυμα τὸν γύην ἁρμόσῃ, τότε ὀχυρώτατός ἐστιν οὗτος, οὕτω 
κατασκευασϑεὶς καὶ ἐκ τοιαύτης ὕλης. ὋὉ μὲν δὴ γύης πρίνινος 
ἔστω" ὃ δὲ ἱστοβοεὺς, ἢ δάφνινος, ἢ πτελέϊνος" οὕτω γὰρ ἄση- 
πτὸς ἔσται, τὸ δὲ ἄσηπτον ἐδήλωσεν εἰπὼν ΑΚΙΏΩΤΑ͂ΤΟΝ:" ὃ 
δὲ Πλούταρχος ἐξηγήσατο τὴν αἰτίαν, λέγων, εἶναι τι ϑηρίδιον 
ὃ καλεῖται χὶς, διεσϑίον τὰ ξύλα" τοῦτο καὶ Πίνδαρον οὕτω 

καλεῖν περὶ τοῦ χρυσοῦ λέγοντα, 
κεῖνον οὐ σῆς οὐ κὶς δάμναται, 

ὡς ἄσηπτον. Ἐγγίνεται δ᾽ οὖν τὰ τοιαῦτα ϑηρίδια τοῖς γλυ-- 
κέσι καὶ μαλακοῖς ξύλοις" δάφνη δὲ καὶ πτελέα δριμύτατα. Τό 

γε μὴν ἔλουμα ἐκ δρυὸς εἶναι, χαϑάπερ τὸν γύην εἶπεν εἶναι δεῖ 
πρίνινον" καὶ γὰρ δὴ τοῦ ἀρότρου τὸ μὲν ἔγγιον τῆς ὕννεως 
εἶναι δεῖ δύσσηπτον, διὸ δρύϊνον τὸ ἔλυμα" τὸ δὲ μέσον ὁ εὗτο-- 
γῸν», πρίνινον δὲ τὸν γύην. 

488. ΒΟΕῈ Δ᾽ ἘΝΝΑΕΤΗΡΏ. Εἰκότως δεῖ τοὺς βόας 

τοσούτους καὶ τοιούτους εἶναι, ἵνα ᾿καὶ διὰ τὴν φύσιν ὦσιν εὖ- 

σϑενεῖς, καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν ἀφυβρικότες, μὴ ὡς οἵ νεώτεροι 
ϑυμοειδεῖς ὄντες καὶ ζυγομαχοῦντες τὰ ἄροτρα καταχλῶσιν, καὶ 
τὸ ἔργον μάταιον καὶ ἄπρακτον ποιῶσιν. 

441. ΟΥ̓Κ ΑΝ ΤΩ Γ᾽ ἘΡΙΣΑ͂ΝΤΕΣ. Οὐ σκιρτήσαν- 
τες δηλονότι. ἢ οὐ ζυγομαχήσαντες κατακλάσειαν τὸ ἄροτρον" 
ἐὰν δὲ τὸ ἄροτρον κλασϑῇ, οὐ προβαίνει τὸ ἔργον, ἀλλὰ μά- 
ταιον ἐγκαταλιμπάνεται. Οὐ ζυγομαχοῦσι δὲ,. διὰ τὸ εἶναι 

. ὁμήλικες. 
448. ΤΟΙ͂Σ Δ᾽ 5ΜΡ.4 ΤΕΣΣ“ΡΑΚΟΝΤΑΈΤΗΣ. Τὸ 

μὲν σκάψαι καὶ ὑλοτομεῖν καὶ φυτεῦσαι, νέων δεῖται, τὸ δ᾽ 
ἀροτριάσαι, καὶ βουσὶν ἐπιστῆναι, καϑεστῶτος ἤδη καὶ ὡς 
ἡνιόχου σωφρονοῦντος, μηκέτι παπταίνοντος εἰς τὰς τῶν νέων 
παιδιὰς, ἀλλ᾽ ἀρκούμενον ἄρτῳ ΤΕΤΡΑ͂ΤΡΥΦΩι. Τοιοῦτος 

δὲ ὃ εἷς τέσσαρα κλάσματα τεμνόμενος. ὉΚΤΑΒΑΏΙΠΩΙι δὲ, 
ὡς καϑέκαστον τρύφος εἷς ὀχτὼ διαιρεῖσϑαι ψωμούς" καὶ οὕτω 
δὴ πιμπλάναι τὸν ἀροτριατὴν αἰζηόν. - 

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΊΖΕΤΗΣ. Οὐ πάντως τοσούτων χρό- 
γων, ἀλλὰ καϑεστηκότα δεῖ εἶναι τῇ ἡλικίᾳ. ΔΊΖΗΟΣ δὲ 
σημαίνει δύο, ποτὲ μὲν τὸν ἄνθρωπον, ποτὲ δὲ τὸν γέον. 
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444, ΤΕΤΡΑ͂ΤΡΥΦΩΝ. Τετράκλαστον" τρύφος γὰρ τὸ 
κλάσμα. Οὐδὲν δὲ ἄλλο. διὰ τούτου δηλοῖ ἢ τὸ ἀπέριττον καὶ 
σύντονον τῆς τροφῆς, ἤτοι τῆς διαίτης, ἵνα μὴ σχολῇ τρυφᾷ. 
Διὸ καὶ εἰς τέσσαρα τὸν ἄρτον διακλάσαι, καὶ εἰς ὀκτὼ δήγματα 
ἀναλῶσαί φησιν" ὥστε ἐπὶ τὸ ἔργον συντόμως δρμῆσαι. 

448, ΤΟΥ 4᾽ ΟΥ̓ ΤΙ ΝΕΏΤΕΡΟΣ Α“͵:70Σ ΑἸΕΙ͂: - 

ΝΩ͂Ν, ΣΠΕΡΜΑΩ͂ΤΑ Ζ44ΣΣΩ͂ΣΘΑ͂Ι. Τὸ μὲν σπέρματα 
δάσσασϑαι δηλοῖ τὸ καταβάλλεσϑαι ταῦτα, μερίζοντα εὐτάχτως, 
εἰς τὴν ἀροτριωμένην γῆν. Τὸ δ᾽ Α4ΕΩ4“ΣΘΑ͂Ι τὴν ἘΠΙ- 
ΣΠΟΡΙΩ͂Ν, τὸ μὴ ἀνομάλως ῥίπτειν ἀλλὰ συμμέτρως τὰ σπέρ- 
ματα, μὴ ἐπάλληλα ταῦτα εἰς ἕνα τόπον" αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπισπο-- 
ρία" ὡς τῶν δευτέρων σπερμάτων ϑλιβόντων τὰ πρότερα, τό- 
πων δὲ ἄλλων ἀσπόρων μενόντων. Τοῦτο γὰρ καὶ πείρας δεῖ-- 
ται καὶ μὴ μετεώρου διανοίας, ἀλλ᾽ ἐπιτατικῆς". διὸ τὴν τοι- 
αὐτὴν εἶναί φησιν ἡλικίαν χρήσιμον. Τοῦ τοιούτου τεσσαρακον- 
ταετοῦς οὐκ ἔστιν ἀμείνων ἡλικία εἰς τὸ καλῶς σπείρειν, καὶ ἐπισπο- 
ρέην ἀλέασϑαι. Ἐπισπορία δέ ἐστιν, ὅταν σπείρῃ τὶς ἐλλιπῶς, καὶ 
πάλιν ἄνωϑεν σπόρον ἐμβάλλῃ. 

449. ΚΟΥΡΟΤΕΡΟΣ. «Ὡσανεὶ ῥέμβεται ὃ νοῦς τοῦ τοι- 
οὕτου ἐπὶ τοὺς ὁμήλικας. ' 

450. ΦΡΑΖΕΣΘΑ͂Ι Δ᾽ ΕΥ̓Τ᾽ 4Ν ΦΏΝΗΝ ΓΕΡΑΝΟΥ. 

Ὅτι μὲν ἣ γέρανος δοκεῖ φροντίδα ἔχειν, τουτέστι πρόγνωσιν, 
ὥς φησι Πλάτων, καὶ χειμῶνα προσιόντα δηλοῦν, φύσει δεί- 
λὴν οὖσαν πρὸς αὐτὸν, ὥς φησιν Ὅμηρος, δῆλον. Κελεύει 
δὲ ταύτην παρατηρεῖν κεχραγυῖαν καὶ δηλοῦσαν τὸν τοῦ σπόρου 
καιρόν. Μετὰ γὰρ τὴν ἀπὸ τῶν ἄστρων σημείωσιν, ἣν ἀπὸ 
τούτων παρέσχον, οἰκεῖον ἦν καὶ ἀπὸ τῶν ὀρνίϑων ταύτην ποι- 
ἤσασϑαι. Τότε δὴ οὖν ὃ μὲν ἀβούτης δάκνεται διὰ τὴν ἀπο- 
ρίαν τῶν βοῶν σπείρειν καὶ ἀροῦν ἀδυνατῶν" ὃ δὲ βοῶν εὔπορος 
χορταζέτω τὰς βοῦς, ὡς χρησόμενος αὐταῖς ἤδη πρὸς ἔργον τῆς 

σπορᾶς. ; ᾿ 

455. ῬΗΙΩ,ΊΟΝ ΓΑ͂Ρ ἘΠΟΣ ΕἸΠΕΙ͂Ν. " Τούτων τὸ 

μὲν ΑΒΟΥΤΗῊΣ εἴποι ἂν αἰτῶν βόας ἵν᾽ ἀροτριάσῃ τοῦ καιροῦ 

καλοῦντος, τὸ δὲ ὃ εὐπορῶν βοῶν ἀποκρίναιτο ἂν, ὅτι καὶ οἱ 

παρ᾽ αὐτῷ βόες ἔργα ἔχουσι, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἂν αἰτούμενος 

δοίη. Ὃ καὶ ὃ «Μάκων, τὴν κυνῆν αἰτούμενος, εἰπεῖν λέγεται 
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πρὸς τὸν αἰτοῦντα" εἰ μὲν εὐδία,, ἔσται καὶ σοὶ ἄχρηστος" εἰ 
δὲ χειμὼν, καὶ ἐμοὶ χρήσιμος. Καὶ γὰρ καὶ περὶ τῶν βοῶν 
ἐρεῖ ταυτὸν ὃ αἰτηϑείς" εἰ μὲν μὴ καιρὸς τοῦ ἀροῦν, καὶ σοὶ 
ἄχρηστοι" εἰ δὲ καιρὸς, κἀμοὶ χρήσιμοι. Τὸ γὰρ αἰτῆσαι εὐχερές 
ἐστιν, ἀλλὰ τὸ ἀπαρνήσασϑαι καὶ μὴ δοῦναι, εὐχερέστερον. ἤχει 
γὰρ εἰπεῖν, ὅτι οὐ δίδωμι" καὶ γὰρ κἀμοὶ πάρεισιν ἔργα βοῶν 
δεόμενα. ᾿ 

457. ΦΗΣΙ 4᾽ ΝΗΡ ΦΡΕΝΑ͂Σ “ΦΝΕΙ͂ΟΣ. Ὃ μὲν 

φρένας ἀφνειός ἐστιν, ὃς οὐκ ὧν εὔπορος ταῖς ἑαυτοῦ φαντα- 

σίαις ταῖς κεναῖς οἴεται εἶναι εὔπορος" διὸ καὶ νήπιος, οἷόμε-- 

γος τὰ μὴ ὄντα. ᾿“πὸ δὲ τῆς κατὰ τὴν ἅμαξαν οἷήσεως πᾶσαν 
τὴν τοιαύτην διασύρει ζωὴν ̓  ὡς ἀνόητον. Ὁ γὰρ τὰς φρένας. 
ἀφνειὸς εἴποι ἂν καὶ περὶ ἁμάξης, ὡς εὔκολον αὐτὴν, ὅταν 

ϑέλῃ, πήξασϑαι, ἀγνοῶν ὅτι τὰ ξύλα αὐτῆς πολλά ἔστιν, ἃ 

δεῖ οἰκεῖα ἔχειν τὸν μέλλοντα κατασχευάσειν ἅμαξαν" τυγχάνει 
δὲ ἐχεῖνα διὰ τὸ πλῆϑος οὐκ εὐπόριστα. Οὕτως οὖν καὶ περὶ 

βοῶν τοῦ ἀρότρου ἕνεκα καὶ περὶ πάντων οἰήσεται νοῦν τις οὐκ 
ἔχων, ὀφείλων ἐννοεῖν, ὅτι πρὸ καιροῦ δεῖ παρασκευάζειν καὶ 

οἰκείους ἔχειν, οὐχ ἀλλοτρίους αἰτεῖν. Τοῦτο εἶπε πρὸς τοὺς 
ϑαῤῥοῦντας ἔχειν καὶ μὴ πρὸ καιροῦ εὐτρεπίξοντας" ἔχει γὰρ εἰπεῖν 
ἡαῤῥῶν, ὅτι ἔχει ὕλην, Ἐξέλϑετε, ποιήσατὲέ μοι ἅμαξαν" μὴ εἰδὼς 
ὅτι πολλὴν δυσχέρειαν ἔχει" καὶ γὰρ ἑκατόν εἰσε τὰ ξύλα τῆς ἁμάξης. 
Φρένας δὲ ἀφνειὸς, ἤτοι οὐκ ἀληθῶς πλούσιος, ἀλλὰ τῆ ψυχῇ δοκῶν 
πλουτεῖν, καὶ ἑαυτὸν ἐξαπατῶν, ἢ κατὰ ἀντίφρασιν ἄφρων. Πολ- 
λάκις γάρ τις͵ τῶν τὴν ψυχὴν ἐπηρμένην ἐχόντων καὶ ὑ ὑπερήφανόν φησι, 
Τί γάρ ἐστιν εὐχερέστερον τοῦ ποιῆσαι ἅμαξαν, εἴτε ἄροτρον; ὁ δὲ 
ἄφρων οὐκ οἶδεν ὡς ο΄ ξύλων ἔσται συναγωγὸν εἷς τὴν ταύτης κατα-᾿ 
σκευὴν" ο΄ δὲ, ἀντὶ τοῦ πολλῶν. 

400. ΕΥ̓Τ᾽ 43Ν 4Ή ΠΡΩΤΙΣΤΑ͂. Οὐ λέγει τὴν μέσην 
- ’ ς ᾿ Ἴ -“ “ - ᾽ » ΕΗ »Ὦ, καὶ ξηράν πως καὶ ὑγρὰν ἀροῦν γῆν χρῆναι, ἀλλ᾽ εἴτε αὔην εἴτε 

γοτερὰν, τῆς ὥρας ἀπαιτούσης, δεῖν ἀροτριᾷν, καὶ μὴ προφα- 
σίζεσϑαι τὴν ποιότητα τῆς γῆς, ὡς ξηρᾶς ἢ ὑγρᾶς ἤδη οὔσης. 
Πρὸς τοὺς ἀναβαλλομέψρυς τὸ ἐργάξεσθϑαι λέγει" εἰσὶ γάρ τινερ λέγον-" 
τερ, ὅτι πολύ ἐστι ξηθὰ ἡ ἡ γῆ, ἀναμείνωμεν ἵνα γρανϑῇ" ἄλλοτε πάλιν 

ὑγρά ἐστι “πολὺ, ἀναμείνωμεν ἵνα ξηρανϑῇ. Φησὶν οὖν Ἡσίοδος κἄν 
τὸ ξηρὰ ἡ κἄν τε ὑγρὰ ̓ ἐργάξου τὴν γῆν τῷ καιρῶ προλαβὼν, καὶ μὴ 
ἀναβαλλόμενος, ὡς μετεχούσης ΚΡΕΝΝ τοῦ ὑγροῦ ἢ τοῦ ὀηροῦ, ἀλλὰ 

χωρὶς προφάσεως ἐργάξου. 

ΘΝΗΤΌΙΣΙ ΦΑΝΕΙΗ͂. Μαρτίου, . καὶ ᾿Ἀπριλλίου, καὶ. 
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Μαΐου μηνός. Εἰ δὲ τὸν σπόρον ϑελήσεις εἰπεῖν, τὸν Ὀχτώ- 
βριον φήσεις, καὶ Νοέμβριον. 

401. ΦΜΩΕΣ ΤῈ ΚΑ͂Ι ΑΥ̓ΤΟΣ. Ὅμοιον τὸ, ᾿ 
δαίμονι δ᾽ οἷος ἔησϑα" τὸ ἐργάξεσϑαι ἄμεινον. ἜΤ. 

462, ΑὙΗ͂Ν ΚΑ͂Ι ΔΊΕΡΗΝ. Τὴν' ξηρὰν καὶ τὴν ὑγράν" 
καὶ αὔην δὲ τὴν χερσεύουσαν, ὕγρὰν τὴν εἰργαδμένην, τὴν 
μήτε ξηρὰν οὖσαν, μήτε ὑγράν, 

404. ΕΙΑ͂ΡΙ ΠΟΖΕΙ͂Ν. Τὸ μὲν ἔαρος ὕὄὐτος τὴν γῆν 
πολεῖν τὴν σπείρεσϑαι μέλλουσαν, δηλοῖ τὸ σχίζειν αὐτὴν, τὴν 
γὰρ δὶς ἠροσμένην δίπολον, καὶ τὴν τρὶς τρίπολον καλοῦσι- 

Τὺ οὖν στρέφειν ΠΟΑ͂ΕΙΝ ἔλεγον, καὶ τὸ ἀναστρέφειν, ἀνὰ- 
πολεῖν" ὥσπερ καὶ τὸν οὐρανὸν εἰώϑαμεν διὰ τὴν στροφὴν τὴν 
περὶ τοὺς πόλους λέγειν περιπολεῖν. Τὸ δὲ ϑέρους νεωμένην,. 
μὴ ἀπατᾷῷν, ἀλλ᾽ εἶναι πρὸς τὸν σπόρον ἐπιτηδείαν καὶ τὴν 
τῶν καρπῶν γένεσιν, ἐκεῖνο σημαίνει τὸ δεῖν ἁπαλύνειν αὐτὴν 
καὶ ϑρύπτειν τὴν συνεστῶσαν καὶ δμαλύνειν, ἀναχαινιζόντων 

αὖϑις αὐτὴν καὶ νέαν ποιούντων. 41]ιὸ καὶ ἐπάγει" 
νειὸν δὲ σπείρειν ἔτι κουφίξζουσαν ἄ ἄφογραν. 

ἧ γὰρ ἄγαν ὑπὸ τῶν ὄμβρων πιληϑεῖσα συμπίπτει, ἧ δὲ “ἀραιὰ 
καὶ κούφη τῷ ἀρότρῳ εἴκουσα ῥᾳδίως διὰ χαυνότητα δέχεται. 

τὸν σπόρον. Εἰ μὲν οὖν ἀρκέσει τὸ ἐν τῷ ἔαρι πολεῖν, οὐ δέ- 
ονται τοῦ νεάσαι ἐν τῷ ϑέρει. Ἔνιοι δὲ ἄμφω ποιοῦσι προ-- 
ευτρεπίζόντες τὸν σπόρον, διὰ τοῦ νεάσαι καὶ τοῦ σχίσαι τὸ 
ἔπαρμα καὶ τὸ ὕψος μηχανώμενοι τὸ ἐν τῷ σπείρειν χρήσιμον. 
Τούτοις οὖν ἐπιφωνεῖ εἰκότως, ΝΕΙ͂ΟΣ 4. ἸῈΞΤΙΑΡΗ, διότι 

τοῖς παισὶν ὕπνον προξενεῖ καὶ ἡσυχίαν εὐθηνουμένοις. Τὰ 
γὰρ λιμώττοντα, καὶ ἢ πεῖνα χαλεπῶς διατίϑεται, καὶ ϑηρι- 
δη ὄντα πρὸς τὴν ἡρεμίαν ἀπαγορεύει. 

461. ΕΥ̓ΧΕΣΘΑ͂Ι ΔῈ 4 ΧΘΟΝΊΩΙι. Ταῦτα καὶ ϑεο- 
σεβείας ἐστὶ δόγματα, τρέποντα τοὺς ἔργων ἁπτομένους ἐπὶ τὰς 
παρακλήσεις τῶν τὰ ἔργα ταῦτα ἐφορώντων καὶ τελειοῦν δυνα- 
μένων ϑεῶν" καὶ οὐδὲν. ἀπολείπει πρὸς τέρψιν εἶ ἐννοήσομεν 
τὸν ἀροῦν μέλλοντα, λαμβανόμενον τῆς ἐχέτλης, ἣν προείπομεν 
ὅ τι ποτὲ δηλοῖ τοῦ ἀρότρου μέρος, πρὶν ἐλάσῃ τοὺς βύας, μάρ- 
τυρα καλοῦντωὼω τοῦ ἔργου τὸν Δία καὶ τὴν 4ήμητραν" τὸν μὲν, 
ὡς τελεσιουργὸν διὰ τῶν ὄμβρων τῆς σπορᾶς, τὴν δὲ, ὡς προ- 

“- 
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στάτιν τῶν γονίμων δυνάμεων τῆς γῆς. ὋὉ γοῦν πάντα τὰ παρ᾽ 
ἑαυτοῦ ποιήσας οὐχ ἁπλῶς αἷτεῖ τοὺς ϑεοὺς, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀπαι- 
τεῖ τὸ τέλος. (Ὡς οὖν ἔλεγε Σωχράτης εὔχεσθαι δεῖν μουσικὴν 
τὸν μανϑάνοντα, καὶ γονὴν παίδων τὸν γαμοῦντα, οὕτω καὶ 
Ησίοδος καρπῶν γονὴν τὸν τῆς ἐχέτλης ἤδη λαμβανόμενον, καὶ 

. ὕρπηκα φέροντα, καὶ ἐπάγοντα τοῖς νώτοις τῶν βοῶν, ὥστε κχι- 

νηϑῆναι καὶ ἑλκύσαι τὸ ἄροτρον. Τοῦτο μὲν οὖν δῆλον. Τὸν 
δὲ ἱμᾶντα τῷ ζυγῷ περεβαλλόμενον μεσάβουν ὀνομαζόντων » ὃν 

περιάπτουσι περκέδι εἰς τὸ μέσον. ἐνθέντες τοῦ ζυγοῦ, ἣν ἔνδρυον 
καλοῦσιν, εἰχύτως εἶπεν, ὅτι διὰ τοῦ ὅρπηκος, ὃν ἐπὶ τὰ νῶτα 
γεὸν τῶν βοῶν, πον αὐτοὺς τὸ ἐνόν ἕλχοντας τῷ μεσάβῳ. 

Συντεινόμενος γὰρ οὗτος ὃ ἱμᾶς περὶ τὸ ἔνδρυον ἐφέλκεται τὸ 
ἄροτρον. Εἰ δὲ γράφοιτο μετὰ τοῦ ν μεσάβων, λέγοι ἂν αὐτὸ 
τὸ ἔνδρυον μεσάβων" δίότι μέσον ἐστὶ τῶν βοῶν τῷ ζυγῷ ἐμ- 
πεπηγός. ἘΕὔχου ἐπιλαμβανόμενος εὐθέως τὸν ὅρπηκα τῇ χειρὶ; " 
καὶ ἐπὶ τὸν ὦμον. ἐχτείνων τῶν βοῶν, ὡς ἂν πρόϑυμος γένηταε 
τῶν βοῶν ἣ᾽ ὁρμὴ ἑλκόντων τὸ ἔνδρυον, ᾿ἀπὸ μέρους τὸ ὅλον 
ἄροτρον. Τὸ γὰρ ἔλυμα ἔνδρυον εἶπεν, ὅρπηκα δὲ λέγει τὸ 
βούκεντρον" τὸν δρύϊνόν φησι πασσαλίσκον ἑλκέτω ὃ μέσος τῶν 
βοῶν “λῶρος. 

4711. ἜἝΠΜΚΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑΒΩΝ. Τὰ μέσσαβα τῶν 
μεσσάβων" λέγονται δὲ αἵ τοῦ ζυγοῦ γλυφαί" καὶ ὃ Καλλί- 
μαχος, 

ἹΜέσσαβα βοῦς ὑποδύς. ᾿ 

“Ἑλχόντων τῶν βοῶν τὸ ἔνδρυον τῶν μεσσάβων, τὸν ζυγὸν ἐν ᾧ 
αἱ γλυφοὶ, ἔγϑα οἱ αὐχένες τῶν βοῶν δέδενται. ἹΜεσάβων" ὃ 

πρὸς τὸν ζυγὸν πλατὺς ἱμᾶς, ὃς εἰς τὴν ξυλίνην χέρχην ἐντί- 

ϑεται, ἥτις ἔνδρυον καλεῖται, παρ᾽ ὅσον ξύλινον ἢ χλωρὸν, ἢ 

ὅτε πᾶν ξύλον δρῦς, Ἔ καὶ μέσα τοίνυν τὰ ὑνία, τὰ μεταξὺ τῶν 

βοῶν προσδεδεμένα τῷ ἀρότρῳ, ἢ τὸν ζυγὸν, ἢ τὸν ἱστοβοέα. 

Ὁ 4Ε ΤΥΤΘΟΣ ΟΠΙΣΘΕΝ. Τῷ μὲν δεσπότῃ τὸ ἀροῦν 
καὶ τὸ βοωτεῖν ἀποδέδωκε, τῷ δὲ οἰχέτῃ τὸ ἐπισκάλλειν καὶ κα-- 
τακρύπτειν τὸν σπειρόμενον καρπὸν, ἵνα μὴ εὐπετῶς αὐτὸν αἱ 
ὄρνιϑες ἀναλέγωσιν ἐπὶ τῆς γῆς ἐῤῥιμμένον, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἐπι-- 

᾿ φερομένης γῆς ὑπὸ τοῦ ὁμωὸς ἀποχρύπτηται περιστρεφόμενος" 
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οἷς εἰκότως ἐπήγαγε, καϑόλου γὰρ παντὸς ἔργου τὴν μὲν εὐθὴ- 
μοσύνην ἀρίστην εἶναι, τὴν δὲ κακοϑημοσύνην κακίστην" δεῖ 
γὰρ ἕκαστον εὖ διατιϑέναι, καὶ μὴ κακῶς ἀλλὰ καλῶς" ἐν παντὶ 

γὰρ ἔργῳ τὸ εὖ ἔστι καὶ τὸ κακῶς. Διὸ καὶ ἐν τῷ σπείρειν δεῖ 
τὸ εὖ ἐπιζητεῖν, τοῦτο δὲ, ἐν τῷ σπείροντα φροντίζειν, καὶ μὴ 

τὰ σπέρματα ταῖς ὄρνισιν ἐκκείμενα ποιήσωμεν. Ἐὐθημοσύνη, 
ἐπιμέλεια καὶ ἐργασία. 

475. Ὧ4Ε ΚΕΝ ἉΔΡΟΣΥΝΗ͂ι. Εἰ καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν 
γίγνοιντο πάντα καὶ εὐξαμένοις ἐπακολουϑήσει καὶ τὰ παρὰ τοῦ 
Διὸς, οἵ στάχυες ἁδροὶ γεννήσονται" τοιοῦτοι δὲ γενόμενοι νεύ-- 
σουσιν ἔραζε, ὡς εἰώϑασιν πλήρεις ὄντες καὶ ἐμβριϑεῖς. Τὸ 
γὰρ πλῆρες βαρύνον τὸν στάχυν νεύειν ποιεῖ, ὃ δὲ ἀσϑενὴς ὃρ- 
ϑὸς μένει διὰ κουφότητα. Δεῖ δὲ ἐφιστάνειν ὃν ἐκάλεσεν 4ία 
Χϑόνιον, Ὀλύμπιον πάλιν εἶπεν, ἐνδεικνύμενος ὅτε πανταχοῦ 
ὃ Ζεὺς, ἀλλ᾽ ἄνω μὲν Ὀλύμπιος, κάτω δὲ Χϑόνιος" καὶ ἐπει-- 

δὴ τελειοῖ τοὺς ἐν τῇ γῇ καρποὺς καὶ τὰς τοῦ οὐρανοῦ κινήσεις 
ὄμβρους πέμπων, ἅμα καὶ Ὀλύμπιον αὐτὸν ὑμνητέον καὶ Χϑό- 
γιον, διὰ μὲν τὸ ἀφ οὗ ἣ τελείωσις, Ὀλύμπιον, διὰ δὲ τὸ ἐν 
ᾧ , «Χϑόνιον. Οὕτως, φησὶ, ποιοῦντός σου, τῇ ἁδροσύνῃ τῶν γεν- 
νημάτων ἐπὶ τὴν γῆν οἵ στάχυες νεύσουσιν, εἰ συνευδοκήσει τῇ σπουδῇ 
σου καὶ ὁ λεχϑεὶς χϑόνιος Ζεὺς, ἤτοι ὁ Πλούτων. 

«Δ ΡΟΣΥΝΗ͂Ι. Τουτέστε τῷ βάρει καὶ τῇ πυκνότητι, 
ἁδρὸς γὰρ ὃ πολύς. ᾿ 

477. ΚΑΙ ΣΕ ἘΟΖΠΑ͂. ἘἜἘκχ πόνων, φησὶν, ἕξεις καρ- 

ποὺς, καὶ ἐκ τῶν ἀγγείων, ἐν οἷς δεῖ τούτους ἀποϑησαυρίζειν, 

ἐλάσεις τὰ ἀράχνια" ἐν τοῖς γὰρ κενοῖς ὕὑφαίνουσιν αἵ ἀράχναι. 
ΖΔιάξεις οὖν λιπαρῶς, καὶ τὸ ἔαρ ὄψει ἱλαρὸν, οὐδὲ πρὸς ἄλ-, 

λον ἀποβλέψεις" τὸ γὰρ ΑὙΓΑ͂ΣΕΑΩ͂Ι τοῦτο σημαίνει. Τοῦ- 
ναντίον δὲ, εἰς σὲ βλέψει τις, ὡς ἐπικουρίας δεόμενος. Ἐὖ δὲ 

καὶ τὸ μέχρι τοῦ ἔαρος εὔϑυμον διάγειν τὸν ἐπιμελούμενον τῆς 
γῆς, ὅτε τοὺς πολλοὺς εἰώϑασιν ἀπολείπειν οἱ ϑερισϑέντες καρ- 
ποί. Πολιὸν δὲ τὸ ἔαρ οὗτος εἶπεν, ὡς ἄλλοι λευκὸν, διὰ τὴν 

ἐπ᾿ αὐτῷ ἡδονὴν, ὅτι μὴ στυγνὸν καὶ κατηφὲς, ἀλλ᾽ ἱλαρὸν, διὰ 
τὴν μέχρις αὐτοῦ τῶν καρπῶν εὐπορίαν, ἀφϑόνων ἐκ τῆς ἐπιμε-- 
λείας γεγονότων. Τὸ δὲ ΕΥ̓ΟΧΘΈΩΝ σημαίνει οὐχὶ ἀχϑόμε- 
γος ἀλλ᾽ εὖ ἔχων, ἀντὶ ὀχϑεῖν καὶ οἷον εὐωχούμενος, κατὰ πα- 
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ράϑεσιν ἑνὸς γράμματος, εὐοχϑέων “γενόμενος. Εὐεκτῶν καὶ ὁ 
εὐθηνούμενος, καλοὺς σωροὺς τῶν καρπῶν ἔχων" ὄχϑος γάρ ἐσειν ἡ 
σωρεία τοῦ χώματος. 

419. ΕΥ̓ΟΧΘΕΩΝ. Χαίρων , πληϑύων τῆς ὀχῆς" ὀχὴ 
δὲ, ἡ τροφή. Εἴρηται οὖν κατὰ πλερνασμὸν τοῦ ὃ, ἢ ἐπει- 
δὴ ὅχϑος λέγεται ὃ κόπος. Εὐοχϑέων, τουτέστιν, οὐ κεκοπια-: 

κὼς, ὡς τὸ, 
κάματον εὐκάματον 

παρ Εὐριπίδῃ. Εἰς τὸ ἕαρ, φησὶν, ἥξεις, ἔχων τοὺς καρποὺς 
καὶ τῶν πόνων τὰς ἀμοιβάς. 

481. ΕἸ 4Ε ΚΕΝ ἨΕΖΙΟΙΟ ΤΡΟΠΑ͂ΙΣ. διὰ τού- 
τῶν διδάσκει συντόμως, ὅτι οἱ περὶ τὰς τροπὰς τὰς χειμερινὰς 

ἢ μετὰ τὰς τροπὰς σπείροντες ὀλίγον ἕξουσι ϑέρος, καὶ τὴν ὀλι- 

γότητα ποιητικῶς ἀπὸ τῶν παρεπομένων δηλοῖ, καὶ οὐδὲν 

θαυμαστὸν, ὕπου καὶ ὃ χρησμὸς ἀπορίαν ἁπλῶς, τῶν καρπῶν 
ἐΐπε, 

Καὶ ϑέρος ἀδρέπανον ϑήσει καὶ ἄβοτρυν ὀπώρην. 

Οὕτως οὖν καὶ τὰ τοῦ Ἡσιόδου πολλὴν ἔμφασιν ἔχει τῆς ἀχαρ-. 
πίας. Ὃὧ μὲν γὰρ καϑήμενος ἐν τῷ ϑερίζειν καὶ ὀλίγον τῆ χειρὶ 

πλῆϑος ἀσταχύων περιλαμβάνων τὸ ἄναυξες αὐτῶν ἅμα δηλοῖ, 
διὸ καϑήμενος ϑερίζει" καὶ τὸ ἀραιὸν, διὸ ὀλίγους, περιλαμ-- 
βάνει" ὃ δὲ ἀντία δεσμεύων τὴν κολοβότητα καὶ σμικρότητα, 
ἀντιβάλλοντες γὰρ αὐτοὺς καὶ ἀλλήλοις ἐναντίως τιϑέντες δὲ- 
σμεύουσιν. ὋὧὉ δὲ κεχονιμένος, τὴν ψιλότητα τοῦ πεδίου, καὶ 
τὸ μὴ συνεσκιᾶσϑαι αὐτὸ ὑπὸ τῶν ἀσταχύων. Ὃ δὲ φέρων 
οὐκ ἐφ᾽ ἁμάξης αὐτοὺς ἀλλ᾽ ἐν φορμῷ, καὶ λανϑάνων τοὺς πολ-- 

λοὺς ὅτι φέρει, πάλιν τὴν ὀλιγότητα, δι᾽ ὧν πάντων δηλοῖ 
κροσήκοντας εἶναι τῇ ἀκαιρίᾳ τῆς σπορᾶς τοὺς ϑερισμούς. 

482. ἩΜΕΝΟΣ ΑΠΜΗΣΕΙ͂Σ. ΜΚατέχων τὰ δράγματα 
μὴ χειρὶ πεπληρωμένῃ, ἀλλὰ κενῇ χειρὶ τὸ λεγόμενον, καὶ 
περὶ ὀλίγον τύπον αὐτῆς συσφίγγων τὰ δράγματα, διὰ σμι- 
χκρότητα. 

485, 43242ΟΤΕῈ 4᾽ 422Ο]ΟΣ ΖΗΝΟΣ. Ἕως τοῦ, 

ΘΝΗΤΟΙ͂ΣΙ ΝΟΗΣΑΩ͂Ι. Τοῦτο οὐ μάτην προσέϑηχεν" ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ καὶ τοῖς μὴ. παριδοῦσι τὸν καιρὸν ἀπορεῖν ἔσϑ᾽ ὕτε συμ- 
βαίνει, καὶ τοῖς παριδοῦσιν ἐκ τοῦ παραλόγου ϑερίζειν καρποὺς 
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᾿ἀφϑόνους, πᾶν τὸ τοιοῦτον ἔργον εἶναι φησὶ τοῦ Διὸς, δε. 
ἄλλας αἰτίας ἀδήλους ἡ ἡμῖν ταῦτὰ ποιοῦντος. Οὐκ εἰδότες οὖν 

, οὗ ἄνθρωποι τίς ὃ νοῦς τοῦ Διὸς, ὀφείλομεν τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν μὴ 
᾿ παραλείπειν. 

487.-.ΕἸ 4Ε ΚΕΝ ΟΨ' ΑΡΟΣΗ͂ΙΣ. Τί ἂν γίνοιτο βοή- 
ϑημα τῷ ὀψὲ τοῦ καιροῦ ἀρόσαντι, διὰ τούτων λέγει " καὶ ὅτε 
δεῖ ὅδωρ ἐκ Ζὸς γενέσθαι μεσοῦντος ἤδη ἔαρος, ἡνίκὰ ὁ ὃ κόκ- 

κυξ ἄδειν ἄρχεται καὶ τέρπειν, οὐχ ὡς ἡδύφωνος (οὐ γάρ ἐστιν) 
ἀλλ᾽ ὡς μηνύων τὸ ἔαρ ἤδη πλατὺ εἶναι. Τότε ἂν εἶ γένοιτο 
ὑετὸς, ὥστε εἷς τρίτην ἡμέραν μήτε ὑπερβάλλειν τῷ πλήϑει 
βοὸς ὁπλὴν, μήτε ἀπολείπειν, ἀλλὰ βρέχειν ὅλην, ἔσται βοή- 

᾿ϑημα τῷ ὀψαρότῃ, καὶ σχοίη ἂν. καρποὺς ἐφαμίλλους τῷ πρω- " 
ταρότῃ. Τὴν μὲν οὖν ὁπλὴν ἐπὶ βοὸς ῥηθεῖσαν οὐκ οὖσαν τῶν 
μονονύχων, συγγνώμης ἀξιωτέον. Δ,ιότε δὲ σημεῖον ἐξεῦρεν 
ἱκανὸν ἀρκοῦντος ὄμβρου τοῖς περὶ ἄροτρα καὶ βοῦς ἀσχολου-- 
μένοις, ἐπαινετέον. Ὅτι δὲ ὃ τοιοῦτος ὄμβρος χρήσιμος, πι- 
στοῦται ἀπὸ τοῦ τὴν Σικελίαν εὐχαρπεῖν πολλοὺς δεχομένην 

ἐαρινοὺς ὄμβρους, καὶ ἀπὸ τοῦ προσηνὲς εἶναι τὸ ὕδωρ τότε τῇ 
γῇ ὑποθερμαινόμενον, καὶ νηπίοις οὖσι τοῖς καρποῖς συμφέρον" 
καὶ ἀπὸ τοῦ τινὰς καὶ ἐν ἰσημερίᾳ σπείραντας ἐαρινῇ, ἸΠαρτίου 
μηνὸς κα, πολλοὺς ϑερίσαι καρπούς" καὶ γὰρ ὃ τριμηνιαῖος 
λεγόμενος πυρὸς ὑπὸ τοιούτων ὄμβρων ἐκτρέφεσθϑαι ἔοικε τῷ 
ἐαρινῷ. ΕΙ 4Ὲ ΚΕΝ ΟΨ᾽ ΑΡΟΣΗΙΣ. Ἐὶ δὲ συμβῇ σοι βραδύ- 
ψειν, φησὶ, τοῦτό σοι ἔσται δημεῖον, ἐὰν ἐπὶ τῷ σπόρῳ σου τῷ ἐαρφινῷ 
ἐπιβρέξῃ ἡμέρας τρεῖς τοσοῦτον, ὥστε συστῆναι τὸ ὕδωρ τῇ γῇ μέχοι 

τοῦ σκεπάσαι τὸ ἴχνος τοῦ βοὸς, μήτε ὑπεράνω, μήϑ᾽ Ἰαϑα χρῤλνυέυνωι 
τότε ἐρίσειαν τὰ ὀψίμως ἐσπαρμένα τοῖς πρωΐμοις. 

493. ΕΝ ΘΥΩΙι 4 ΕΥ ΠΑ͂ΝΤΑ. δεῖ τοὺς καιροὺς 

παραφυλάττειν τὸν γεωργὸν, καϑ᾽ οὕς ἀποδοτέον ἕκαστα τῶν 
ἔργων, καὶ τὰ ἐκ τοῦ Διὸς γινόμενα , οἷον ὄμβρους, αὐχμοὺς, 

ἀνέμους ψυχροὺς .. ὃ ϑερμούς. Ταῦτα γὰρ ΘΟΡΕΩ͂ΕΣ τοῖς ἐκ 

τῆς γῆς; ἢ καὶ ἐμποδίζει πρὸς τὴν ΔΩ » ὧν οὐ δεῖ τῆς πα- 

ραφυλακῆς ἀμελεῖν. ι 

495. ΠΑ4Α͂Ρ 4" 19]. ΧΑΛΚΕΙ͂ΟΝ. Διὰ. τούτων καὶ τῶν 

ἐφεξῆς παρακελεύεται, μὴ δ᾽ εἰ χειμέριος ἀὴρ εἴη, ἢ καὶ ΑΝ 

μώδήης, ἀμελεῖν. τῶν ἔργων, ἀλλ᾽ ἀντιπράττεσϑαι πρὸς αὐτὸν 
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ἀόκνως" τὸν γὰρ δεόμενον τῶν ἔργων. διὰ τὸ ἐξ αὐτῶν τρέφε- 
σϑαι, τὰς λέσχας καταλαμβάνειν ἄτοπον. Τότ᾽ οὖν δεῖ ἐπὶ 
ταύτας χωρεῖν, ὅταν πάντη κωλύῃ τῶν ἔργων τὸ χρύοςς. Ὅτι 
δὲ τοὺς ἀλεεινοὺς οἴκους οἱ πένητες κατελάμβανον, ἐν οἷς συγ- 

καϑήμενοι ἐν λαλιαῖς ἦσαν, δῆλον, καὶ ὅτι λέσχας ἐχάλουν 
τούτους, καὶ γὰρ ἐν ᾿4ϑήναις ἦσαν τοιοῦτοι τόποε καὶ ὠνομά- 
ζοντο λέσχαι ἑξήκοντα καὶ τριακόσιαι" καὶ ὅτε ἐδρᾶτό τινα 8έ- 
σμια περὶ αὐτοὺς, ἵνα οἵ λόγοι γίνωνται σὺν τοῖς συνιοῦσιν ἐπω-- 
φελεῖς " εἰώϑεισαν δὲ καὶ ἐγκαϑεύδειν τινὲς τοῖς χαλκείοις κρυ- 

μῶν ὄντων, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐργαστηρίσις, ἂν οἷς ἐξάπτεται 
πῦρ. Τύτε οὖν ἐν τούτοις ἀλεαίνεσϑαι μόνον, ὅταν τὸ κρύος 
μὴ συμφέρῃ τοῖς ἔργοις" ὅταν δὲ καὶ ἐν κρύει ἀπαιτῇ τὰ ἔργα, 
παρατακτέον, καὶ τῶν ἔργων ἀνθϑεχτέον. Τὰ χαλκεῖα παρὼ τοῖς 
παλαιοῖς ἄϑυρα ἦν, καὶ ὃ βουλόμενος εἰσήει καὶ ἐθερμαίνετο, καὶ οἵ 
πένητες ἐκεῖ ἐκοιμῶντο. Λέσχη δέ ἐστι τόπος τις δημόσιος, ἀνειμένος 
τοῖς βουλομένοις διαιτᾶσθαι, «έγει γὰρ ἡ Μελανθὼ πρὸς ᾽Οδυσσέα". 

Εἰ σὺ ϑέλεις εὕδειν χαλκήϊον ἐς δόμον ἐλθὼν ' 
Ἐς λέσχην ϑερμαίνου, ---- 

τουτέστιν εἰς τόπον λέσχης ἄπελϑε. Καϑεξόμενοι. ὃὲ ἐν αὐτοῖς ἐθερ- 
μαΐνοντο, καὶ τῶν ἔργων ὦ ἀπείχοντο. Παρφέρχου οὖν φησι τοὺς τοιού- 
τοῦς τόπους ὥρᾳ χειμῶνορ, τότε γὰρ μὴ ὀκνῶν ἀνὴρ μεγάλως αὔξει 
τὸν ἑαυτοῦ βίον" ὃ δ᾽ ἀεργὸς ἐλπίξων πάντα αὐτῷ αὐτόματα παραγε- 
νήσεσϑαι διελογίδατο κακὰ, καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἐχακολόγησεν. --- 
Νεοπτόλεμος ἐν τῷ περὶ γλωσσῶν φησι λέσχην εἶναν ὄνομα αὐλῆς, ἐν 
Ἃ πῦρ ἐστι. Φησὶν οὖν ὅτι ἀπερχόμενος ἐπὶ τὸ ἔργον σου μὴ, ἐὰν 
εὕρῃς τόπον ϑέρμην ἔχοντα, στῇς καὶ φλυαρῇς, ἀλλὰ πάρελϑε᾽ ἐκ. 
τούτου οὖν καὶ λέσχη ἁπλῶς ἡ φλυαρία » ἀλέα δὲ ἡ ϑέρμη ἡ περὶ τὸν 
ἥδιον, κυρίως ὕπαιϑρος τόπος ὑπὸ ἡλίου ϑερμαινύόμενος. Μῖέ- 
ψνανδρος, 

, ἀλέας ᾿Αϑήνας. 
498, ΠΗ͂ ΣΕ ΚΑΚΟΥ ΧΕΙΜΩ͂ΝΟΣ. . Ἕως τοῦ ΠΟΔΑ͂ 

ΧΕΙ͂ΡΙ ΠΙΕΖΟΙ͂ΣΣ Τῶν λιμωττόντων τοὺς πόδας φησὶ πα- 
χύνεσϑαι, τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα λεπτύνεσϑαι. Καὶ εἷς νόμος ἐν 
Ἔφέσῳ, μὴ ἐξεῖναι πατρὶ παῖδας ἀποϑέσϑαι ἕως ἂν διὰ λιμὸν 

παχυνϑῇ τοὺς πόδας. Ἴσως δὲ καὶ τὴν ἀπὸ καϑίσεως καὶ͵ ἄρ- 

γίας πάχυνσιν δηλοῖ τῶν ποδῶν" γίνεται γὰρ τοῦτο τοῖς ἐπὶ 
πολὺ χαϑημένοις. Ἐὰν οὖν ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς οἴκοις ἀργὸς κα- 

ϑιζάνῃς, λεπτῇ χειρὶ διὰ λιμὸν τοὺς παχεῖς ὄντας πόδας πιέ- 

σεις. Ἔοικε δὲ καὶ "ἣ ἕν᾿ τοῖς λιμοῖς. πάχυνσις εἶναι κατὰ φύ- 
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σιν, ὡς ὃ Πλαύταρχος" δεῖται γὰρ τὸ ἐν ἡμῖν ϑερμὸν, ἵνα 
μένῃ, τῆς͵ ἔξωϑεν τροφῆς, ἣν οὐ δεχόμενον δαπανᾷ τὸ σῶμα, 
καὶ αὐτοῦ τι ἀποσπᾷ" δι᾽ ἀσϑένειαν δὲ ἀδυνατοῦν ἀλλοιῶσαι 
τὸ ἀποσπώμενον » ἄπεπτον ἀφίησι" καὶ αὐτὸ μὲν, τὰ μέσα καὶ 
τὰ ἄνω λεπτύνει τοῦ σώματος » ἐν οἷς ἐστι τὸ πλεῖον " ἐκεῖνο δ᾽ 

ἄρα τὸ ἄπεπτον εἰς τὸ κάτω φέρεται, καὶ οὕτω δὴ παχύνει τοὺς 
πόδας. 

ὅ00, ΠΟ.4244 4᾽ ΑΕΡΓΟΣ ΑΝΗΡ. Τοὺς ἐν ἀργίᾳ 
ζῶντας » Καὶ τὰς ἐλπίδας κενὰς ἔχοντας, ἅτε μηδὲν ὃ ἑαυτοῖς συν- 

εἰδότας ἔργον εἰς εὐπορίαν συντεῖνον, ἀνάγκη πολλὰ τῷ ὄντι 

κακὰ προσεννοεῖν διὰ τὴν ἀπορίαν ὅπως ἂν τραφῶσιν" ἐντεῦϑεν 
λωποδύται γίνονταί τοῖς, ἐντεῦϑεν ἱερόσυλοι, ἐντεῦϑεν φιλο- 
πράγμονες, καὶ πάντες ὅσοι τὸν βίον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ἔχειν 
ἐπινοοῦσι. 5 

ὅ04, ΖΈΓΚΝΥΕ 4Ὲ ΔΜΩΕΣΣΙ. διὰ τούτου τοῦ παρ- 
ἀγγέλματος, καὶ τὰ ὅμοια νοητέον" οὐκ ἀεὶ εὐτυχήσομεν" πα- 
θασχευαστέον οὖν καὶ πρὸς τὰς περιστάσεις" οὐδὲ ἀεὶ ὑγιανοῦ- - 

μεν" φροντιστέον οὖν καὶ τῶν ταῖς νόσοις ἐπιτηδείων" οὕτως 

οὖν καὶ οἰκήσεων ἐν ϑέρει, διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς τοῦ. χειμῶνος 
προσβολῆς. Καϑηγοῦ τοῦ ἔργου, καὶ πρόλεγξ τοῖς δούλοις ὅτι οὐκ 
ἀεὶ ϑέρος ἔσται, ὡς ἂν ἀπὸ τοῦ ϑέρους εὐτρεπισϑῶσιν καὶ τὴν στέγην 
σου ὡς πρὸ τοῦ χειμῶνος στεγάσωσι διὰ τοὺς ὄμβρους καὶ Ὅμηρος, 

Πηλείδη μὲν ἐγὼν ἐνδείξομοαι.. 

506. ΜΗΝ4 4ῈΈ “ἩΝΑ͂ΙΩΝΙ͂. Πλούταρχος οὐδένα 
φησὶ μῆνα «“ηναιῶνα καλεῖσϑαι παρὰ Βοιωτοῖς" ὑποπτεύει δὲ 
ἢ τὸν ἘΒούκαιρον αὐτὸν λέγειν, ὅς ἐστιν ἡλίου τὸν αἰγόχερων 
δόντος, καὶ τὸν Ἐβούδορα τῷ βουχέρῳ συνάδοντας, διὰ. τὸ 
πλείστους ἐν αὐτῷ διαφϑείρεσϑαι βόας" ἢ τὸν Ἑρμαῖον, ὅς 
ἐστι μετὰ τὸν βούδορω, καὶ εἰς ταυτὸν ἐρχόμενος τῷ Γαμηλιῶνι, 
καϑ'᾽ ὃν καὶ τὰ “ηναῖα παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις. ᾽Ἴωνες δὲ τοῦτον οὐδ᾽ 
ἄλλως, ἀλλὰ “Τηναιῶνα καλοῦσι. Τοῦτον οὖν ὡς ψυχρὸν κε- 
λεύει. φυλάττεσθαι, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις μησὶ τὰς ἐξαπίνης γινο-- 
μένας πηγάδας, αἵ δὴ γίνονται πήξεις τῶν ὑδάτων τοῦ Βορέου 
πνεύσαντος, ἃς οὐ ῥᾷάδιον ὑπομεῖναι διὰ τὴν σφοδρότητα τῆς 
πήξεως. ΜΗΝΑ 4Ε ΛΗΝΑΙΩΝΑ. Ὄνομα “μηνὸς κατὰ τοὺς Βον- 
ὠτούς. ἀναιρετικὸς δὲ οὗτός ἐστι τῶν βοῶν, εἰς ὃ ὃν ἐξέδερον τοὺς βόας, 
ΔΛηναιὼν δὲ εἴρηται, διὰ τὸ τοὺς οἴνους ἐν αὐτῷ εἰσκομίξεσθαι" οὗτος 
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δὲ ὁ μὴν ἀρχὴ χειμῶνός ἐστιν, ΟἹ δὲ Δηνλιῶψα φάσκουσιν αὐτὸν κὰ- 
λεῖσϑαι, διὰ τὰ λήναια, ὅ ἐστιν. ἔρια, καὶ προβατοδόραν καὶ. αἰγιοδό- 
ραν καλοῦμεν" ἢ ἐπειδὴ Ζιονύσῳ ἐποίουν ἑορτὴν τῷ μηνὶ τούτῳ, ἣν 
᾿Δμβροσίαν ἐκάλουν. Προτρεψάμενος οὖν αὐτὸν τῷ χειμῶνι ἐργάξεσϑαι, 
παραιτεῖται τὸν πρῶτον μῆνα" ΒΟΥΖΟΡΑ δέ φησὶν ἀλεύου, ἤτοι τὰ 

αἴτια τοῦ ἀποδέρεσϑαι τοὺς βόας, ὕπερ συνεχδοχικῶς τελευτᾶν σημαΐ- 
ψει. ΑΑὲ δὲ ΠΗΓΑΔῈΣ χαλεπαί εἶσι πνέοντος τοῦ Βορέου" ἢ τὰς πα- 
γερὰς ποιούσας ἡμέρας, ἢ τὰς πάχνας αὐτῆς τῆς χιόνος. 

500. ὍΣΤΕ 4Ἰ1Α ΘΡΗΚΗ͂Σ. Ταῦτα καὶ τὰ ἕξῆς τὸν 
κρυμὸν ἐκτραγῳδεῖ τὸν βόρειον. 4ιὰ Θρήκης μὲν οὖν αὐτὸν 
πνέειν ἄμεινον εἰρῆσθαι, ἢ καὶ παρ᾽ Ὃμήρῳ ἐκ Θρήκης" ἄνω- 
ϑὲν γὰρ φέρεται ἀπὸ τῶν τῆς Θράκης βορειοτέρων, διὰ τῆς εἷς 
ἡμᾶς πορείας. Ζ]ιατίϑησι δὲ χαλεπῶς τὰ μὲν πελάγη, τὸν πόν- 
τον ὀρίνεσϑαι τὴν δὲ γῆν μεμυκέναι λέγων διὰ τὰς ἐῤιπτῶσεις 
τοῦ πνεύματος, τὴν δὲ ὕλην συνεπτηχέναι. μετὰ τῆς γῆς, εἶ 
τύχοι, δένδρων οὖσαν πολλῶν, καὶ τὰ δένδρα τὰ ὀτερείώτατα, 

δρῦς καὶ ἐλάτας προῤῥίζους πίπτειν εἷς γῆν, τοὺς δὲ ϑῆρας 
. φρίσσειν, καὶ τὸ γινόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν προστιϑεὶς φυσικῶς; τὸ 
συστέλλειν ἐπὶ τὰ μήδη τὰς οὐρὰς, ᾿ καὶ ταῦτα τῶν ϑηρῶν λα- 
χνῆεν καὶ δασὺ τὸ δέρμα ἐχόντων, σκεπόμενον ὑπὸ τῶν τριχῶν. 

Ζ1:όπερ οὐκ ἔδει καϑιχνεῖσϑαι τὸν χρυμὸν αὐτῶν, ὡς ἡμῶν τῶν 
ἀτρίχων" καϑικχνεῖται δὲ ὅμως, ὥστε καὶ τῶν βοῶν τὰ δέρ- 
ματα παχέα ὄντα μὴ ἀντέχειν, καὶ τὰς αἶγας κάμνειν" μόνους 
τοὺς ὃς διὰ τὴν τῶν μαλλῶν σκέπην ἀὐτάρκη τούτου “ἄντε-. 
χομένους. Καὶ τέλος προστίϑησιν, ὅτι ΤΡΟΧΑ͂ΖΟΝ, «ἀντὶ 
τοῦ δίκην τροχοῦ κεκαμμένον. καὶ κεχυφότα, γέροντα. "τίϑησεν 

ὃ τοιοῦτος πάγος, ἐπειγόμενον σκέπην καταλαβεῖν, καὶ ἀλέας. 
που. τυχεῖν. δὶ 

510. ἩΕΜΥΚῈ 4Ὲ ΓΑΙ͂Α ΚΑῚ ὙΜΗ. Ἤτοι συμ 
μυχε καὶ οἱονεὶ συμπέπτωκε διὰ τὴν πυκνότητα τοῦ χρύους" ἐν 

ἔαρι γὰρ πᾶσα γῆ ἀνοίγεται, διὸ καὶ τὰ ἄνθη καὶ τοὺς καρποὺς 
ἀναδίδωσιν" ἐν χειμῶνι διὰ τὸ ψύχος ἄγονός ἐστι καὶ μεμυκυῖα, 

ἢ γῆ. ἪΙ μέμυχεν, ἀντὶ τοῦ ᾿μὐκᾶται καὶ βοᾷς. ΝΗΡΙ͂ΤΟΣ 
δὲ ὙΖΗ ἡ ἢ μεγάλη, καὶ πολλή" πρὸς ἣν οὐδεὶς φιλονεικήσειε 
διὰ τὸ πλῆϑος. Πᾶσα δὲ ἠχεῖ τὸ τηνικαῦτα ἡ ἄπειρος ὕλη, καὶ οὗ 
σύμφυτοι ὅποι τῶν ὀρῶν, οἷς οὐδὲν ἀντίσχει, ἢ ἢ διὰ τὸ πλῆθος 
ἐρίσειεν. 4 τ ὐ τ ΦἸΔΟΗΝ ΡΉΜΑΣΙ 
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514. ΟΥ̓ΡΗ͂Σ Δ᾽ ὙΠΟ ΜΕΖΕ᾽ ΕΘΕΝΤΟ. πὸ τοῦ 
παρακχολουϑοῦντος" εἴωϑε γὰρ τὰ ζῶα διὰ τὸ ψύχος, τὰς οὐ- 

ρὰς μεταξὺ τῶν μηρῶν ἀποϑλίβοντα, ἐγγὺς τῶν αἰδοίων ποι- 
εἴν" ὡς καὶ παρὰ Καλλιμάχῳ, 

Ἔξεσϑαι ϑερμότατον ῥδιξοῦχε Ποσειδῶν. 

ΜΜῈΕΖΕΖΩ Σδὲ ὡς μήδεα. «Αἱ δ᾽ οὐραὶ, ὡς νευρώδεις καὶ ὀστώ- 
δεις, δύσριγοί εἶσιν. ᾿“ριστοτέλης φησὶ μὴ μόνον τὰς αἶγας 
δυσρίγους εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὰ πρόβατα. 

520. ΤΡΟΧΙΑ͂.ΧΟΝ. Ἔχ μεταφορᾶς τοῦ τροχοῦ, ἐπικαμ- 

πῆ, ἢ ὀξὺν ἐν τῷ δρόμῳ" ἀναγκάζεται γὰρ καὶ ὃ γέρων ὑπὸ 
τοῦ ψύχους τρέχειν ἐπὶ τὸν ϑερμὸν οἶκον" ἢ κυρτὸν καὶ ἐπι- 
καμπῆ. 

521. ΚΑΙ] 414 ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ͂Σ. Ιἤόνην ἐξαιρεῖ τοῦ 
λόγου τῶν ὑπὸ τοῦ κρύους δαμαζομένων τὴν παρϑένον" ἣν καὶ 
ἁπαλόχρουν διὰ τὸ οἴκου ρεῖν οὖσαν ἄπληκτον τῆς ἐξ αὐτοῦ φρί- 
κης μετὰ τὰ λοετρὰ καὶ τὰς ἀλοιφὰς, εἴσω μυχῶν τοῦ οἴκου 
παρϑενευομένην, καὶ διὰ τοῦτο μένουσαν ἀπείραστον τοῦ χρύ- 
ους. Καὶ γὰρ ἐκείνων ἑκάτερον βοηϑεῖ καὶ ἡ οἰκουρία. 

ὅ206. ὍΤ᾽ ΑΝΟΣΤΕΟΣ ὉΝ ΠΟΖΑ͂. Τὸν μὲν ἀνόστεον 
δεῖ νοεῖν τὸν πολύποδα, διότι καὶ αὐτὸς ἕν τι τῶν μαλακίων 

ἐστί, Τὰ δὲ μαλάκια γένος τῶν ἀλόγων ζώων ἕν, τεττάρων 
ὄντων" ἐντόμων, μαλακοστράκων, ὃ στ ρακοδέρμων, μαλαχίων. 
Τὸ δὲ ΤΕΝΖΔΈΙ σημαίνει τὸ ἐσϑίεε, κατὰ τροπὴν τοῦ ἄντι- 
στοίχου οὕτω ῥηϑὲν, ἐπεὶ τένϑης λέγεται ὃ ὀξυπείνης καὶ προ- 
τένϑης. «“ἔψγεται γὰρ καὶ ὃ πολύπους ἐν τοῖς χειμῶσιν ἐκμυ-- 
ζᾶν τὸν πόδα συνεσταλμένος ἐν τοῖς μυχοῖς τοῖς ἑαυτοῦ. Τὸ 
δὲ ΑΠΥΡΟΝ εἶναι τοῦ πολύποδος τὸν οἶχον, νοεῖν ὡς ψυ- 

χρόν.Ό ΚΑΊ ΕΝ ΗΘΕΣΙΝ αὐτὸν τότε ζῆν ΔΕΥΓΑ͂ΖΕΟΙΣ, - 

τουτέστι κακοῖς, παρὰ τὸ λυγρὸν τοῦ λευγαλέου ῥηθέντος, 
ὥσπερ καὶ τὸ λυγρὸν αὐτὸ πεποίηται λίαν ὑγρὸν ὄν. ΕἸ οὖν 
τὰ ἤϑη λευγαλέα καὶ ὃ οἶκος ἄπυρος, ἐξ ἀμφοτέρων δείκνυται 
καταγωγὴν ἔχων ὕγρὰν καὶ ψυχράν" ᾿ἤϑη γὰρ τὰς εἰωθυίας λέ- 
γουσι διαίτας ἑκάστῳ: Καὶ δὴ καὶ τὴν αἰτίαν ἐπήγαγε, δι᾽ 
ἣν τὸν. ἑαυτοῦ πόδα ἐσθίει καϑήμενος ἐν τῷ φωλεῷ" οὐ γὰρ 
αὐτῷ ὃ ἥλιος ἐκλάμπων δείχνυσι τὸν τόπον τῆς νομῆς, διὰ τὴν 

δυσαερίαν. τοῦ χειμῶνος" κατεσϑίει. οὖν τὰς ἰδίας πλεκτάνα:" 
1 
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διὸ καὶ εὑρίσκονται οἱ παλαιοὶ πολύποδες ἔχοντες κολοβοὺς τοὺς 

πόδας... Κλείταρχος δὲ ἐν Γλώσσαις τὸν πολύποδα ὑπὸ “ἴαχε- 

δαιμονίων ἀνόστεόν φησι χαλεῖσϑαι. ᾿Μριστοτέλης δέ φησε 
ψεῦδος εἶναι τὸ κατὰ τοὺς πολύποδας" αὐτοὺς γὰρ ἑαυτοὺς μὴ 
κατεσθίειν, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν παγούρων κατεσϑίεσϑαι. Ἔδει οὖν ὦ 
εἰπεῖν τένϑει, διὰ τοῦ ϑ'. οἵ γὰρ Ἀττικοὶ τένϑην καλοῦσι τὸν 
γαστρίμαργον. Κατ᾽ ἐναλλαγὴν οὖν εἴρηται τοῦ 8' εἷς δ΄. 

529. 4.1.1 ἘΠῚ ΚΥΩΖΝΕΩΝ ΑΝΔΩΡΩ͂Ν. Ἔοιχεν ἔν-- 
γοιαν ἔχειν τῶν διαφόρων οἰκήσεων ἐπὶ γῆς, τῶν μὲν, ὧς βο- 
θείων, τῶν δὲ, ὡς νοτίων" καὶ συνορᾶν ὅτι χειμῶνος ἡμῖν ὃν-- 
τος, τοῖς τὸ βόρειον μέρος οἰκοῦσιν, οὐ κωλύει ϑέρος ἄλλοις 

εἶναι, ὧν ἐστιν ἐγγὺς ὃ ἥλιος, τὰ νότια τοῦ ζωδιακοῦ περιπο- 
λῶν. Τοῦτο οὖν δηλοῖ λέγων, ὅτι χειμερίας παρ᾽ ἡμῖν οὔσης 
καταστάσεως, ὃ ἥλιος πολὺς μὲν παρ᾽ ἄλλοις, οὖς ἐκάλεσε 

κυδνέους ὡς μέλανας, ἀπὸ τῶν ΑΑἰϑιόπων, μεσημβρινωτέρων 
ἡμῶν ὄντων, πάντας οὕτως καλέσας, ὥσπερ καὶ τοὺς βορείους 

πάντας διὰ τῶν Ἑλλήνων ἐσήμανε. 

ὅ80. ΒΡΑΖΊΟΝ 4Έ ΠΑΝΕΩΜΖΉΝΕΣΣΙ ΦΔΜΕΙΝΕΙ͂. 
Βράδιον δὲ φαίνει παρ᾽ ἡμῖν, ὡς πολὺν χρόνον τὰ ὑπὸ γῆν 
τμήματα διϊὼν, ἐλάχιστον δὲ τὰ ὑπὲρ γῆν. Ὃ γὰρ ἴσος 
χρόνος ἐχεΐνοις “μὲν ἡμέραν ποιεῖ" νύχτα δὲ ἡμῖν μεγίστην. 
ἑκατέραν. 

5381, ΚΩΙ ΤΟΤΕ Ή ΚΕΡΔΟΙ ΚΑ͂Ι ΝΗΚΕΡΟΙ" Υ4η- 
ΚΟΙΤ,Ι. Οἱ μὲν ὑληκοῖται, οἱ κερατηφόροι καὶ ἀκέρατοι, 
δῆλον ὡς οἱ ϑῆρές εἰσιν. Οὗτοι δὲ λέγονται φεύγειν ἐν ταῖς 
ἄκραις ταῖς δυσβάτοις τῶν ὀρέων » ἕως ἂν καταλάβωσι ϑάμνους 

σπήλαια. ΜΥΜΙΟΏΝΤΕΣ δὲ, διεστραμμένοι καὶ συγ-. 
καμφϑέντες ὑπὸ τοῦ κρύους, ἢ τὰ χείλη κινοῦντες, ὑπὸ τῆς 
ψυχρότητος. Κράτης δὲ γράφει ΜΑΑΚΙΟΩΝΤΕΣ. Νήκεροι͵ 
δὲ κατὰ στέρησιν, κέρατα μὴ ἔχοντες" τὸ γὰρ νὴ στερητικόν. 

ἐστιν. “Ὑληχοῖται δὲ, οἱ ἐν ὕλαις κοιταζόμενοϊ, : 

τ 584, ΟἹ ΣΚΕΠΑ͂ ΚΑΙΟΜΕΝΟΙ. Ἕως τοῦ, Α.4ΕΥ.4--- 
ΜΈΝΟΙ ΝΙΦΑΜ ΑΕΥΚΗ͂Ν. Τρισὶν ἀποχοπαῖς ὀνομάτων 
ἐχρήσατο" τὸ μὲν σχέπασμα, σκέπα καλῶν, τὴν δὲ νιφάδα, 
νίφα" τὸ δὲ γλαφυρὸν, γλάφυ" δι᾿ ὧν δηλοῖ τοὺς ϑῆρας κατα-: 
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λαμβάνειν σκέπασμα ζητοῦντας, ἢ τοὺς κευϑμῶνας «τοὺς ϑα- 
μνώδεις, ἢ τὸ ἄντρον τὸ γλαφυρὸν καὶ πέτρινον, τὴν νιφάδα 
φεύγοντας, ἐοικότας γέρυντε τρίποδι, τρίπους γὰρ, ὃ βακτη- 
οίᾳ χρώμενος" οὗτος κέκαμπται μὲν τὰ νῶτα, κυπτάζει δὲ εἷς 

77»- ᾿ 
ὅ88. ΚΑΤ ΤΟΤΕ ἝΣΣΩΣΘΑΙ. Πῶς δεῖ τὸν γεωργικὸν 

. στέλλεσθαι κρύους ὄντος, διὰ τούτων ὑφηγεῖται" χλαμύδα πε- 
ριβάλλεσϑαι ϑάλπειν δυναμένην" τοιαύτη δὲ ἣ μαλακή" καὶ 
χιτῶνα τοιοῦτον καϑειμένον, εἶϑ'᾽ ὅπως ἔσται μαλακὰ διδάσκων 
φησί" χρῆναι τὸν μὲν στήμονα τούτων εἶναι μὴ πολὺν, τὴν δὲ 
κρόκην πολλήν. ἸΠαλακχὴν μὲν οὖν χλαῖναν, οὐ τὴν ἩΠιλησίαν 
λέγειν αὐτὸν ἢ τὴν “Ἀττικὴν, ἢ ὅλως τὴν ϑρυπτομένοις οἰκείαν, 
οἵαν νῦν οἵ βαρυδαίμονες φοροῦσιν, ἀλλὰ τὴν ἐκ τῶν ἐρίων 

ἔχουσαν. Διδάσκει δὲ καὶ πῶς ἂν γένοιτο τοιαύτη διὰ τῆς 
πολλῆς κρόκης. Οἱ μὲν γὰρ στήμονες ἅτε στερεώτεροι ὄντες, 
ἐὰν ὦσι συνεχεῖς, δερματῶδες τὸ ὕφασμα ποιοῦσιν" ἢ δὲ κρόκη 
πλεῖον ἐγκαταμιγνυμένη διὰ τὸ εἶναι χαυνοτέρα τοῦ στήμονος 
ἀναδίδωσι κροχύδα, δι᾽ ἧς πολλῆς οὔσης καὶ τὸ σῶμα περι- 

πτυσσομένης, ἀλεαίνεται ὃ φορῶν. : 
540. ΜΗΡΥΣΙΑ͂ΣΘΑ͂Ι. Ἐπισπεύσασϑαι ὕφάναι. "7ή- 

ρυμα δὲ κυρίως τὸ Ἑαινόμενον ἔριον" νῦν δὲ ποιήσασϑαι εἶπεν. 
541. ΤῊΝ ΠΕΡΙΕΣΣΩ͂ΣΘΑ͂Ι.. Τοῦτο συμβαίνει τοῖς 

ῥιγῶσι. Πιεζομένων γὰρ τῶν τριχῶν κατὰ τὰς ῥίζας ὑπὸ τῆς 
ψυχρότητος καὶ πυχνώσεως τῆς περὶ αὐτὰς γινομένης, ἀἴρονται 
ὀρθαί. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ τῆς φρίκης πάϑος, ἡ διὰ πυκνώσεων 
σύντασις τῶν τριχῶν. 

548, ΑΠΙ͂ΦΙ 4Ἐ ΠΟΣΣΙ. ἘἜκχ βοείων δερμάτων εἶναι 
κελεύει τὰ ὑποδήματα," καὶ τούτων τῶν ἰσχυρῶν" τοιαῦτα δὲ 
εἶναι τὰ τῶν σφαγέντων βοῶν, ἀλλ᾽ οὐ τὰ τῶν αὐτομάτως ἀπο- 
ϑανόντων. Ἐϊκχότως. ᾿ἀποϑνήσκουσε μὲν γὰρ ἢ νοσήσαντες, 
ἢ γηράσαντες, ὥστε ἠσθϑενηκότε. Τῶν δὲ σφαγέντων ἡ ἐν 
τοῖς δέρμασιν ἐνοῦσα δύναμις μένει.. Δεῖν οὖν ἐκ τούτων εἶναι 
τὰ ὑποδήματα " «δεῖν δὲ καὶ πίλοις ἔνδοϑεν χρῆσϑαι συμφύεσθαι 
τοῖς ποσὶ δυναμένοις, καὶ μειζόνως ἀλεαίνειν. Τὰ γὰρ ἄκρα ᾿ 

μείζονος δεῖται βοηϑείας, ὡς ποῤῥώτερον ὄντα τοῦ μέσου, ἐν ᾧ 

τὸ ἔμφυτον ϑερμόν. μφυτον ὕερμ 18 
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545. ΠΡΩΤΟΓΌΝΩΝ 4’ ἘΡΙΦΩΝ. Βούλεται καὶ δέρ-: 
νυ μάτι σκέπειν ἑαυτὸν τὸν γεωργικόν" ἐὔραφον δὲ εἶναι τοῦτο ἐκ 
πολλῶν δερμάτων ἐριφίων »: ἐκ πρωτογόνων δὲ ἐρίφων, οἰόμενος 
ἰσχυρότερα εἶναι καὶ τὰ τούτων δέρματα. ὡς τεχϑέντων ἔτι τῶν 
τεκόντων αὐτοὺς ἀκμαζόντων" ὥσπερ καὶ τὰ νεῦρα τὰ βόεια, 
οἷς χρῆναι τὰ δέρματα συῤῥάπτειν, διὰ τὴν ἰσχὺν ἔχρινεν. Τὸ 
δ᾽ οὖν τοιοῦτον δέρμα περίβλημα εἶναι τῶν νώτων, ἵνα τὴν 
διφϑέραν ταύτην φορῶν ὃ ἐργάτης ἀμύνηται τὰς ἐκ τοῦ ὑετοῦ 
προσβολὰς, ἀλέαν ἔχων καὶ τὴν ἀπ᾿ ἐκείνου ψύξιν διαφεύγων. . 

547. ΚΕΦΙ ΠΉΗΙΦΙ 4᾽ ὝΠΕΡΘΕΝ. Δεῖ καὶ πῖλον ἔχειν 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀσκητόν" ἔστι δ᾽ οὗτος ὃ ἐξ ἐρίων γεγονὼς, 
ἵνα μὴ ὑετὸς καταβρέχῃ τὴν κεφαλὴν, ἣν διὰ τῶν ὦτων ἐδή- 
λωσεν ἐπ᾽ ἐσχάτης αὐτῆς κειμένων. Καὶ τέλος πάντων ἐπή-- 
γαγεν, ὅτι ψυχραὶ πάντων εἰσὶν αἱ καταστάσεις τῶν ἡμερῶν, 
βορέου πεσόντος" τοῦτο δ᾽ ἔστιν ἄνωϑὲεν πνεύσαντος" πνεῖ γὰρ 
ἀπὸ ὑψηλοτέρων ὃ βορέας, ὃ δηλοῖ τὸ πεσεῖν. 4Τιὸ χρὴ ταῦτα 
πάντα κατεσχευάσϑαι τὰ περιβλήματα, τὴν χλαῖναν, τὸν χι- 
τῶνα, τὰ ὑποδήματα, τοὺς ἐντὸς τούτων πίλους, τὴν διφϑέ- 

ραν, τὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἄχλον πῖλον" οἷς ὁπλισϑεὶς ὃ ἐργατι- 
κὺς, ἀμύνεται τὸν κρυμόν. 

ὅ0. ΗΏΙΟΣ 4᾽ ἘΠῚ ΓΑ͂ΙΑΝ. Ταῦτα λέγεται φυσι- 
κῶς περὶ τῶν εἰς τὸν ἀέρα φερομένων ἐκ τῶν ὑγρῶν τῶν ἐπὶ 
γῆς, οἷον ποταμῶν ἢ λιμνῶν, ἀναϑυμιάσεων" ἀφ᾽ ὧν ποτὲ 
μὲν νέφη συνίστανται μόνον, ποτὲ δὲ ὑετοὶ φέρονται, πυχνω--: 

ϑεισῶν τῆς ληγούσης ἡμέρας τῶν ἀϑροισϑεισῶν ὀρϑρίων. Ὃὧ 
μὲν οὖν ἀὴρ πυροφόρος λέγεται τῷ τρέφειν τοὺς καρποὺς διὰ 

τῶν ἀνέμων καὶ τῶν ὑδάτων ὧν καταπέμπει. 
ὅ51. ΜΑΚΆΡΩΝ ἘΠῚ ΕΡΓΟΙΣ, Τοῖς τῶν εὐδαιμόνως 

ζώντων. Τὴν δὲ μεταξὺ ϑέσιν αὐτὴν γῆς καὶ οὐρανοῦ τάσιν 

ἐκάλεσεν, ὡς καὶ εἰς ὕψος χωροῦντος, καὶ εἰς τὰ κοῖλα κατα- 
δυομένου τῆς γῆς. Τοῦτον δέ φησιν ἀπὸ τῶν ποταμῶν ἀρυσά- 
μενον τὰς ἀτμίδας αἴρεσθαι ὑπὲρ τὴν γῆν, ἀνάγοντα τὰς ἀ- 
τμίδας. “Τὰ γὰρ τὴν ψύξιν τὸ ϑερμὸν εἴσω τῆς γῆς εἰργόμενον 
ἀναπέμπει τὰς ἀτμίδας, καὶ ἐκ τῶν ποταμῶν τῶν ἐν αὐτῇ καὶ 
ἐκ τῶν φρεάτων" καὶ ἔστιν ἰδεῖν τοῦτο ἐναργῶς ἀποτελούμενον 
ἀπὸ τῶν ἁλικῶν καὶ φρεατίων ἀνάδοσιν ἕωϑεν τοιαύτην ἀτμώδη, 
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Ὁ οὖν ἀὴρ δεχόμενος ταύτας ὑψοῖ διὰ τῆς τῶν ἀνέμων συστρο- 
φῆς" καὶ ὅταν τοῦτο γένηται, ποτὲ μὲν ὡς πρὸς ἑσπέραν ὕει, 
ψυχϑείσης τῆς ἀτμίδος, ποτὲ δὲ εἷς πνευμάτων μεταβάλλει συ- 

στάσεις. 4Ιεῖν οὖν ταῦτ᾽ εἰδότα τὸν γεωργικὸν τὰ ἔργα πειρᾶ- 
σϑαι πληροῦν πρὸ τῆς ἑσπέρας, καὶ οἴκαδε ἀναχωρεῖν, μήποτε 

ἀσυμπληρώτων ὄντων τῶν ἔργων, νὺξ ἐπέλϑῃ τοιαύτη, καὶ 
ποιήσῃ τὸ σῶμα μυδαλέον, δίυγρον ἐκ τοῦ ὑετοῦ γεγονός. 
Πρωϊνὸς δὲ ἀὴρ εἰς γῆν ἁπλοῦται ἐξ οὐρανοῦ σιτοφόρος, ὅστις 
ἀνιμήσας ἀπὸ ποταμῶν καὶ ὑψωϑθεὶς,, εἰς πνοὼς διαλέλυται. 

“ΗΡ. ΠΥΡΟΦΟΡΟΣ. Ἡ δρόσος ἥ ἥ τὸν σῖτον φέρουσα, 
ἢ ἀὴρ δροσώδης τρέφων τὰ λήϊα ; ἢ ὃ φέρων τὸν σῖτον, ἢ ὃ 
πυρετὸν καὶ κάματον φέρων, ἢ ὃ φέρων τὸν ἥλιον. Σέλευκος 

. δὲ γράφει, ΑῊἫΡ ΟἸΠΒΡΟΦΟΡΟΣ. “Ἴσως δὲ πείϑων γεωρ-- 

γεῖν. ἹΜάκαρας δὲ πάντας ἐκάλεσε πλουσίους. 

δῦ9, 4.1.4, ὙΠΑΜΕΥΑ͂ΣΘΑΙ" ΜΕΙΣ ΓΑ͂Ρ Χ42Ε- 
ΠΩΤΑ͂ΤΟΣ ΟΥ̓ΤΟΌΣ. Κατὰ Ῥωμαίους Ἰαννουάριος, ἐν ᾧ 

φησι τὸ κρύος γίνεται, μάλιστα τὸν «Δηναιῶνα λέγων" καὶ 
προσέϑηχεν ὅτι οὐ μόνον ἀνθρώποις χαλεπὸς, ἀλλὰ καὶ προβά- 
τοις, καὶ ταῦτα σκέπην ἔχουσιν ἱκανὴν, ὡς εἶπεν, εἶ μὴ ἄρα 

καὶ ἁπλῶς τὰ βυσκήματα νῦν πρόβατα καλοίη. 

501. ΤΗ͂ΜΟΣ ΘΩΜΙΣΥ ΒΟΥΣΙΝ. διὰ τὸν χειμέριον 
- μῆνα τροφὴν πλείονα κελεύει διδόναι" τοῖς μὲν βουσὶ τὸ ἥμισυ 

τῆς εἰωθυίας προστιϑέντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις πλέον ἢ τὸ ἥμι- 
συ" εἰ μὴ ἄρα τὸ ἥμισυ καὶ τὸ πλέον δεῖ συντάττειν, ἵν᾽ ἀμ- 
φοτέροις πλέον ἢ ἢ τὸ ἣ ὅμιον δίδωσί τις τοῦ ἔϑους" πέττεται γὰρ 
χειμῶνος ὄντος ἣ τροφὴ μᾶλλον ἐν μήκει τῶν νυχτῶν" ἥτε γὰρ 
ϑερμότης εἴσω καϑειργμένη διὰ τὴν ἔξωϑεν πύκνωσιν πλείονα 
δαπανᾷ" καὶ μῆκος αἱ νύχτες ἔχουσαι πλείονα πέττουσι τροφὴν, 
ἣν ἁρμαλιὰν εἶπεν, ὡς λον τοῖς τρεφομένοις καὶ εὐάρμο- 

στον. ἡ 

ΘΩΜΙΣῪ ΒΟΥΣΙ͂Ν. Τότε μὴ ΕΣ ΤΌΝ τοῖς βουσὶ 
τὸ ἥμισυ τῆς ταγῆς δὸς, ἀνδρὶ δὲ καὶ πλέον" ἁρμαλιῆς, τῆς 

τροφῆς, ἀπὸ τοῦ ἁρμόζειν τῇ ψυχῇ, ἢ ἀπὸ τοῦ αἴρειν τὰ 
σώματα. - ι 

,562, ΜΑΚΡΑ͂Ι ΓΑ͂Ρ ἘΠΙΡΡΟΘΟῚ ΕΥ̓ΦΡΟΝΑΗ͂Ι ΕἸ- 
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Ο ΣΙ. ἹΜακρὰϊ γὰρ οὖσαι αἷ νύχτες βοηϑοῦσι τοῖς βουσὶν, ἐπει- 
δὴ πολλὰ ἀναπαύονται καὶ ὀλίγα κάμνουσιν. ἘΕὐφρόνας δὲ 
κατὰ παραγωγὴν τοῦ ὕπνου λαμβάνρυσιν. 

0603, ΤΑΥ͂Τ, ΦΥΜΑΣΣΟΙΜΜΕΈΝΟΣ. Τοῦτον καὶ τοὺς 

ἑξῆς δύο διαγράφει Πλούταρχος. 4]ηλοῦσι δὲ χρῆναι διόλου. 
τοῦ ἔτους βλέπειν εἰς τὰς νύκτας καὶ τὰς ἡμέρας, καὶ πρὸς ταύ-- 
τας ἰσοῦν τὰ ἔργα, ἕως ἂν μετὰ τὸν σπόρον ἣ ὥρα ἀφίκηται 
τῆς τῶν καρπῶν συλλογῆς. Τούτων δὲ διαγραφέντων, ἀκό- 

. λουϑαὰ τὰ ἑξῆς ἥ. 

506. ΕΥ̓ Τ᾽ 4“Ν 4᾽ ἙΞΗΚΟΝΤΑ. Ὥως τοῦ, 4ΚΡΟ- 
ἈΝΕΦΑΩ͂ΊΟΣ. «Αὕτη ἐστὶν ἢ ἑσπερία ἐπιτολὴ τοῦ ““ρχτούρου, 
ἐν τῷ ἄχρῳ τοῦ καιροῦ τῆς νυχτὸς ἀνατέλλοντος" Κνέφας γὰρ’ 
ἢ νύξ" καὶ παρέσχεν οὗτος τοῖς ἀστρονόμοις ἀκρονύχους τούτους 
καλεῖν. Ἔν οὖν τῇ “Ἑλλάδι τῇ Παρϑένῳ συνανατέλλων ὃ “4ρ- 
κτοῦρος, εἰκότως μετὰ ἑξήχοντα τῶν χειμερινῶν τροπῶν" ἑσπέ- 
ριος δὲ ἐπιτέλλει " τότε γὰρ ἐν Ἰχϑύσιν ἥλιός ἐστι, καὶ ἢ Παρ- 
ϑένος οὖσα κατὰ διάμετρον ἑσπέρας ἀνίσχει. Ταύτῃ δὲ καὶ ὃ 
“ἀρχτουῦρος. 

ὅ08, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. ὋὉ τοῦ ἀρχτοφυλάκου ἀστὴρ, ὃ 
μεταξὺ τῶν σχελῶν αὐτοῦ ἀνατέλλων. Ὃ δὲ αὐτὸς ““ρχτοφύ- 
λαξ καλεῖται καὶ Βούτης." 

ὅ70, ΤῸΝ 4ῈΕ ΜῈΤ᾽ ΟΡΘΡΟΓΟΗ͂. Ἕως τοῦ, ὭΣ 
ΓΑ͂Ρ ΜΕΙ͂ΝΟΝ. Ἔν τούτοις ἀμπέλου τομῆς φράζει και- 
ρόν. Οἰνάδας γὰρ καλοῦσι τὰς ἀμπέλους, ἤδη φαιγνομῶου 
ἔαρος μεϑ᾽ ἑσπερίην ἐπιτολὴν ἀρκτούρου καὶ χελιδόνος ἔχφρα- 
σιν. ΟΡΘΟΓΟΗ͂ δὲ ἢ χελιδὼν διὰ τὸν μῦϑον, ὅς φησιν αὖ- 
τὴν διὰ τὴν λύπην ἄδειν τὴν Φιλομήλαν οὖσαν “Ἃττικήν, 
Πλάτων δὲ οὐδὲν ζῶον λυπούμενον ἔδειν φησὶν, οὐδὲ αὐτὴν 
τὴν χελιδόνα καὶ τὴν ἀηδόνα καὶ τὸν ἔποπα. Τί οὖν ἔδει καλεῖν 

αὐτὴν ὀρϑογόην; εἶ μὴ ἄρα ὀρϑοβόην γραπτέον, ὥς τινες. 
ὈΡΘΡΟΓΌΗ, ἡ ὑλὸ τὸν ὄρϑρον ϑρηνοῦσα. Πανδίων ᾿Αϑηναῖος δύο 
ἔχων θυγατέρας, ΤΙρόκνην καὶ Φιλομήϊαν, τὴν Πρόκνην ἐξέδωκέ τινι 
Θρακικῷ. τοὔνομα Τηρεῖ, καὶ λαβὼν. εἶχεν ἐν τῇ Θράκῃ. Ἔσχε δὲ 
Πρόκνη δίο παῖδας. Μετ᾿ ὀλίγον δὲ χρόνον ἦλϑεν εἰς Τηρέα ἐπισκέ- 
ψασϑαι τὴν ἀδελφὴν Φιλομήλα " καὶ τῆς Πρόκνης πάλιν μεταπεμψαμέ- 
Ψης αὐτὴν, καταπιστεύεται αὐτὴν ἀπειρόγαμον οὖσαν ὃ Τηρεὺς, καὶ 

- 
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δραξάμενος ἐρημίας μεταξὺ τῆς ὁδοῦ, τοῦ τρόπου τοῦ οἰκείου τετόλ- 
βηκεν ἄξιον" τὴν γὰρ “ ς γυναικὸς ἀδελφὴν Φιλομήλαν ποϑήσας, οὐ 
μόνον ἀποπαρϑενεύει, ἀλλὰ πρὸς τούτοις ἀφαιρεῖ αὐτῆς καὶ τὴν γλῶσ- 

σαν, ἵνα μὴ τῇ ἀδελφῇ ἐξείπῃ τὸ γεγονός. Ἡ δὲ μὴ δυναμένη λαλῆσαι 
τῇ ἀδελφῇ διὰ τὸ τῆς γλώττης πάϑος, καξεποίκιλλε τὸ γεγονὸς ϑρῆνος 
τῷ ἰστῶ. Ταύτην δὲ ἡ Ζεὺς μετέβαλεν εἰς ὄρνεον χελιδόνα. 

578. 4... ὍΠΟΤ᾽ ΑΝ ΦΕΡΕΟΙΚΟΣ. Ἕως τοῦ 
ΑῬΚΙΟΣ ΕΗ. Ὅ μὲν Θρὰξ Διονύσιος ἔλεγε φερέοικον τὸν 

χυχλίαν" ἐπιτιμῆσμε δέ φησιν αὐτῷ τινα τοῦτο λέγοντι “ρκά- 
δα, εἶναι γὰρ ἐν “Ἄρχαδίᾳ τὸν φερέοικον ̓  δρᾷν μελίττῃ ἐοι-- 
κότα, σμιχρότατον, κάρφη καὶ συρφετὸν ἑαυτῷ συνάγοντα, 
στεγοποιεῖσϑαι διὰ τοὺς χειμῶνας, βαίνειν δὲ ἀνὰ τὰ φυτὰ 

ϑέρους" τὸν “δὲ κοχλίαν μὴ φαίνεσθαι ϑέρους, ἀλλ᾽ ὑπόταν 
ὄμβρος γένηται, ἀναδυέμενον φαίνισϑαι διὰ τῶν φυτῶν βοι " 

γειν, ἕλχοντα τὸ χοῦφον ἐξόπισϑεν ὄστρακον. Τοῦτο μὲν οὖν 

ὅπως ἂν ἔχῃ χαιρέτω. Παρακελεύεται δὲ διὰ τούτου μετὰ 
Πλειάδων ἐπιτολὴν, ἣ γίνεται ἡλίου μεταβάντος εἷς “διδύμους, 

μὴ εἶναι καιρὸν ἔτι τομῆς ἀμπέλου καὶ σκάφης" ἤδη γὰρ ἥ 
γῆ ξηραίνεται, διὸ σχάπτειν οὐκ ἐπιτήδειον. Καὶ δεῖ τὴν ἄμι- 
πέλον ἐχτρέφειν τὸν χαρπὸν, διὸ τέμνειν οὐκ εὔκαιρον αὐτήν" 
καὶ γὰρ γυμνουμένας τότε τὰς ῥίζας τὸ μὲν καῦμα καὶ ἣ ϑὲρ- 
μότης ἀλλοιοῖ" καὶ ὅταν τοῦτο γένηται, λέγουσιν οἱ γεωργοὶ 
τὰς ἀμπέλους ἀστροβολεῖσϑαι. Τίνα οὖν ἔργα μεταχειριστέον 
τηνικαῦτα ; συλλήβδην εἰπεῖν, ὅσα πρὸς ἄμητον ἐπιτήδεια, τουτ- 
ἐστι τὰς δρεπάνας ὀξύνειν, καὶ παρασκευάζειν τοὺς οἰχέτας 

πρὸς θερισμὸν, καὶ ὑπὸ ἡλίῳ διάγειν, ὃ ποιοῦσιν οἱ ϑερισταὶ, 
καὶ μὴ σκιατραφεῖν, καὶ μὴ καϑεύδειν ὄρϑρου ἀλλὰ πρὸ- 

ἑξανίστασϑαι τῶν οἰκετῶν, καὶ ἐγείρειν ἐπὶ τὰ ἔργα καὶ αὐτούς " 

τέλος δὲ τούτων, ἑαυτῷ παρασκευάζειν οἴκοι τὸν βίον καλῶς 
διὰ τῆς συγκομιδῆς τῶν καρπῶν. 

580, ΠΩΣ ΓΑ͂Ρ Τ᾽ ἘΡΓΟΙ͂Ο. διὰ τούτου καὶ τῶν 
ἑξῆς τριῶν, ἔπαινον κατατείνει τοῦ ὄῤϑρου πολύν. “έγεται 

γὰρ ἠὼς τὸ πρῶτον μέρος τῆς ἡμέρας, ὡς: Ὅμηρος, 
Ἢ ἠὼς, ἢ δείλη, ἢ μέσον ἤμαρ. 

Ὁ δὲ Ἡσίοδος οὐ τοῦ χρόνου τὸ τρίτον ἔχειν, τὴν ἠῶ φησιν, 
ἀλλὰ τοῦ ἔργου, ὃ δεῖ ἀγύσαι διὰ πάσης ἡμέρας, τὸν ὄρϑρον 
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τὴν τρίτην ἀνύειν μοῖραν, διὰ τὸ ἀκμάζειν τότε μάλιστα τοὺς 
ἐργάτας, οἷς καὶ τὰ ἑξῆς ἀκέλουϑα" καὶ τοῖς ὁδεύουσι τὴν ἠῶ 
προφέρειν » καὶ πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις ἡντιναοῦν τέχνην, ἃ δὴ 
πάλιν ἑρμηνεύων ἐπήγαγεν. 

ὅ82. ΠΟ.ΜΕΑΩ͂Σ ἘΠΕΒΗ͂ΣΕ ΚΕΛΕΥΘΟΥ. Πολλοὺς 
μὲν ἐπέβησε κελεύϑου, πολλοὺς δ᾽ ἤγειρεν εἷς τὸ βοηλατεῖν" 

τὸ γὰρ τὰ ζυγὰ τοῖς βουσὶν ἐπιϑεῖναι τοῦτο δηλοῖ. Ταῦτα 
περὶ τῆς ἐν τῷ ὄρϑρῳ σπουδῆς. Ὡς οἵγε τοῦτον τὸν καιρὸν 
ἄπρακτοι καὶ τὴν ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσι τῆς ἡμέρας ἀμβλύνουσε 
συντομίαν. Τὸν μὲν οὖν Ὅμηρόν φησιν ὃ Πλούταρχος ἐπιϑέ- 
τοις εἰς τέρψιν εὐδοκιμοῦσι τὴν ἡμέραν κοσμῆσαι, κροκόπε- 
πλὸν αὐτὴν λέγοντα, καὶ ῥοδοδάκτυλον". τὸν δὲ ἩΗσίοδον μει- 
ζόνως ἀπὸ τῶν ἔργων, ἐφ᾽ ἃ δὴ προϊοῦσα κινεῖ τοὺς ἀνθρώ- 
πους, καὶ ἀπὸ τῆς ἐκλύσεως εἷς τὴν ἐνεργὸν μεθίστησι ζωήν. 

ὅ84. Η͂ΜΟΣ 4Ε ΣΚΟΖΎΜΟΣ. Τοῦ ϑέρους ἀρχομένου 
καὶ ὃ σχόλυμος ἀνθεῖν ἄρχεται" ἔστι δὲ λάχανον ἄγριον ἀκαν-- 
ϑῶδες" καὶ ὃ τέττιξ ἄδειν" ἔδει δὲ ὑπὸ ταῖς πτέρυξι τρίβων 
ἑαυτὸν καὶ τὸν ἦχον ἐκπέμπων" οὕτω γὰρ αὐτὸν ἄδειν φασί, 
Τηνικαῦτα πιόταται μὲν αἱ αἶγες, μετὰ τὸν ἀπογαλαχτισμὸν 
τῶν ἐρίφων εἰς τὸ ἑαυτῶν σῶμα δαπανῶσαι τὴν ὕλην. Ὃὧ δὲ 

οἶνος ἄριστος, ὡς τότε ἤδη κεχριμένος, ὅτι πέφευγε τοῦ ἡλίου 
τὰς ἐκ τῆς μεταβολῆς τῶν ὡρῶν τροπὰς, » οὐ χειμῶνος ἐπιόντος 
τραπεὶς, οὐκ ἔαρος, οὐ ϑέρους. 

ὅ88, ΜΠ ΑΧΙΗΟΤΑ͂ΤΑΩ͂Ι ΔῈ ΓΥΝΑ͂ΙΚΕΣ. Ὡς ψυχρότεραι 
τὴν χρᾶσιν" καὶ διὰ τοῦτο βράδιον ὀργῶσαι ἀναϑερμαινόμεναι. 
Οἱ δὲ ἄνδρες. ἀφαυρότεροι, διὰ τῆς ἔξωϑεν ϑέρμης ἀφαυαινό- 

μένοι, φύσει ϑερμότεροι ὄντες καὶ ξηρότεροι τῶν γυναικῶν. 
Τοιαῦτα δὲ καὶ. τὸν ᾿ἡλκαῖον ἄδειν" 

Τέγγε πνεύμονας οἴνῳ" τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται. 
Ἡ δ᾽ ὥρα χαλεπὰ, --- 
᾿ἀχεῖ δ᾽ ἐκ πετάλων Ἐ τάδε ἂν τέττιξ. --- ; 
᾿Ανθεῖ δὲ καὶ σκόλυμος. νῦν δὲ μιαρώταται γυναῖκες, 
Δεπτοὶ δὲ τοι ἄνδρες, ἐπεὶ κεφαλὴν καὶ γόνατα σείριος ἄξει. 

ὅ90, “ὙΖΖΕΟΣ 4Ε ΤῈ ΧΡΩΣ. Ἕως τοῦ ΣΒΕΝΝΥ- 
ΜΕΝΜΩΝ. «Αΐγοι μὲν ἂν σείριον καὶ αὐτὸν τὸν ἥλιον, ὡς 
καὶ ἔμπροσθεν" λέγοι δ᾽ ἂν καὶ τὸν ἐπὶ τοῦ κυνὸς λαμπρότα- 
τον" καὶ γὰρ οὗτος τότε τοῦ ἡλίου προανατέλλων ὀξέα σειριάει, 
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καὶ καυμάτων αἴτιός ἔστι τῶν ὑπὸ κύνα καλουμένων" εἰκότως 
οὖν αὐὰλέος ὃ χρὼς γίνεται ταῖς τούτων ἐμπύροις δυνάμεσιν -- 

αὐαινόμενος. Τίνα οὖν ἄκη τοῦ καύματος πετραίη σκιά; τοιρ 
αὐτη δὲ ὑπὸ ταῖς πέτραις ἐν τοῖς σπηλαίοις" αὕτη γὰρ οὐχ 

,“ἁπλῶς πὰραμύϑιόν ἐστι τῆς αὐάνσεως " ἀλλὰ καὶ δίυγρος ἀπὸ 

τῆς τῶν πετρῶν ψύξεως. Καὶ οἶνον Βύβλινον ὃν ἀξιοῖ παρ᾽ 
αὐτοῖς γεωργεῖσϑαι, φασὶ ποταμὸν οὕτω καλούμενον. Ὅτι δὲ 
οὗτος ὃ οἶνος ὡς ὃ Θάσιος εὐδοκίμει, λέγει καὶ Εὐριπίδης. 
ΜΜΑ4ΖΑ δὲ ΑἸΜΟΜΓΑΙΗ͂, ἤτοι ἣ πυκνὴ, ὡς καὶ νυχτὸς 
ἀμολγὸν εἶπεν Ὅμηρος τὸ ἐκεῖ πυχνὸν διὰ τὸ σχότος" ἢ τὴν 
μεμιγμένην ἐν τῷ ἀμολγεῖ" καλοῦσι δὲ οὕτω τὸ ἀγγεῖον εἰς ὃ 
τὸ γάλα ἀμέλγουσι. Τὸ δὲ ΓΑ͂Δ.Α τῶν ΑἸΓΩΝ ἤδη ΣΒΕΝ- 
ΝΥΜΕΝΩΆΩΝ ἔχει τι διαφέρον, ὡς μήτε ὀρῶδες, μήτε πνευ- 
ματῶδες, ἀλλὰ μάλιστα πεπεμμένον, ὡς ἀπὸ νομῆς στερεωτέ- 
ϑας συστὰν, καὶ μετρίαν ἔχον εὐκρασίαν. ΒΙΒΑ͂ΙΝΟΣ οἶνος, 
ἤτοι ἀπὸ ἀμπέλου οὕτω καλουμένης, ὡς καὶ Πράμνειος, ἢ 
πόλις Θρακική. 

502. Μ1.4Ζ4 Τ᾽ ΑἸΜΟ“ΓΑΙΗ͂. ἴἌρτος μετὰ γάλακτος 
ἐντεϑρυμμένος ἢ τυρός. ΑΜΟΑΓΆΙΗ, ἀντὶ τοῦ κρατίστη, ἀκμαία" 
τὸ γὰρ ἀμολγὸν ἐπὶ τοῦ ἀκμαίου τίϑεται . Ἐρατοσϑένης δὲ ποιμενικὴν, 
Καλλίσερατος δὲ τὸν τυρόν φησιν, ἢ ὀλλύραν βεβρεγμένην γάλακει. 
Μάξα οὖν ἀμολγαίη, ἢ τυρὸς, ἢ ἄρτος ἐκ γάλακτος ἐξυμωμένος. 

ΣΒΕΝΝΥΜΕΝΑ͂ΩΝ. Παυομένων τοῦ ϑηλάζειν, 

διὰ τοῦτο τὸ γάλα ψυχρὸν ἐχουσῶν. Τῷ γὰρ καιρῷ τοῦ ϑέ- 
ρους, οὐκέτι ϑρομβῶδές ἐστι τὸ γάλα, ἀλλ᾽ ὑδατῶδες, ἢ μετὰ 
τοχετὸν ἀμελγόμενον. 

ὅ98. ΚΑΊ ΒΟΟΣ Ὑ“ΟΦΑΓΟΙΟ. ἝὭως τοῦ ΤῸ 4Έ 
ΤΕΤΡΑ͂ΤΟΝ ἹΕΜΕΝ ΟἸΙΝΟΥ. Ἐργάτῃ μὲν ἢ τροφὴ πρέ- 
πουσα πληροῦν βοείων κρεῶν τὴν γαστέρα, καὶ ἐν σκιᾷ δὲ κα- 
ϑήμενον χαὶ ὑπὸ τοῦ Ζεφύρου καταπνγεόμενον » πίνειν ἐπὶ τῇ 

κρεωφαγίᾳ » μίξαντα κρηναῖον ὕδωρ τῷ οἴνῳ, τρία μέτρα πρὸς 
ἕν" οὐ γὰρ διαῤῥέρυσιν ἀνϑρώποις γράφει δίαιταν, ἀλλ᾽ ἐκπο- 
νοῦσι τὴν γῆν, καὶ αὐτουργοῖς καὶ βιωτικοῖς" τοῖς γὰρ τοιού-- 
τοις οὐδὲν προσφορώτερον τῆς ἰσχυρᾶς καὶ δυσφϑάρτου ταύτης 
τροφῆς, οὐ χιόνων δεομένοις, οὐδὲ ῥιπιδίων, ἀλλὰ φυσικῆς 
εὐπνοίας, οἷος ὃ ΑΚΡΑῊΣ ΖΕΦΥΡΟΣ, καϑαρὸς ὧν Ζέφυ-. 
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ρος" τὰ γὰρ βόρειᾳ λήγοντα συνάπτεται τοῖς δυτικοῖς πνεύμασι. 
Τὸ δὲ ταύτην ἐπαινέσαι. τὴν χρᾶσιν τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ὕδατος, 
ἄτοπον εἶναι δοκεῖ. “Ἵἔγεται. γὰρ, 

ἢ πέντε αόνοιν, ἢ τρί᾽, ἢ μὴ τέσσαρα. 

Τὸ δὲ τρία μωγνύναι πρὸς ἕν, τοιοῦτον εἶνικε δοκεῖ. γ4λλ᾽ ἐκεῖ- 
ναι μὲν αἱ χράσεις, δύο πρὸς ἕν, καὶ τριῶν πρὸς δύο, κατὰ 

λόγους διπλάσιον καὶ ἡμιόλιον, τοὺς ἡγεμόνας τῶν πολλαπλα- 
σίων καὶ ἐπιμορίων, εἰς μέϑην εἰσὶ πινόντων" αὕτη δὲ σωφρό- 
γως πινόντιον, Καὶ μὴν καὶ περὶ ὕδατος ἄλλοι μὲν γράφουσιν 
εἰς σταϑμὸν ἀποβλέποντες ἐχλεγόμενοι τὸ κουφότερον. Καί 
τινὲς χαὶ ὑδροστάτας κατασχευάζουσι, δι᾽ ὧν τὸ βαρὺ καὶ κοῦ-- 
φον ὕδωρ κρίνουσι" καίτοι πολλαχοῦ κοῦφον μέν ἐστι, πονητ᾽ 
ρὸν δὲ, ὡς ἐν Χαλχίδι Πλούταρχος ἱστορεῖ τὸ τῆς χἀρεϑού- 
σης. Οἱ δὲ, καὶ τὸ ῥᾳδίως οἴνῳ κεραννύμενον δοκιμάζουσιν 
ὕδωρ, ἄριστον, πολλῆς δεόμενον πείρας καὶ διαφόρων οἴνων 
εἰς τὸ [μὴ] φωραϑῆναι τοιδῦτον ὄν᾽ ἄλλοι δὲ καὶ εἰς κερά- 
μεῖον ποτήριον ὕδωρ ἐμβαλόντες ἐῶσι δι ὅλης μεῖναι γυχτός" 
εἶτα γενομένης ἡμέρας δρῶσιν εἴ τινα ἐντὸς τῆς κύλικος ἔχει 

γεώδη περιφέρειαν συστᾶσαν καὶ μιελανίζουσαν" καὶ τοῦτο ση- 
μεῖον τίϑενται τῆς τοῦ ὕδατος φαυλότητος, οὐδ᾽ οὗτοι πεῖραν 
παραδιδόντες εὐπόριστον. Πάντων δὴ οὖν τῶν τοιούτων 
ἁπλούστερον ὃ Ησίοδος κελεύει τῷ γεωργιχῷ μιγνύναι τῷ οἴνῳ 
ὕδωρ ἐκ χρήνης ἀποῤῥύτου, ἵν᾽ ἢ κινούμενον καὶ λεπτὸν καὶ 
ἀϑόλωτον, ἀλλὰ μὴ γεῶδες. 

᾿ ΨΛΑΟΦΑΓΟΙΟ. ᾿Ααδαμάστου, ἀγρίας, Οὐκ εἶπε δὲ ἄῤῥενος, 
ἐπεὶ ἀπὸ ἐνιαυτοῦ ὁ ἄῤῥην ἀσϑενέστερός ἐστι διὰ τὴν ἐπιϑυμίαν τοῦ 

΄ ἔρωτος, ΑΚΡΑΈΟΣ δὲ, τοῦ ἄκρως φυσῶντος εὐκραοῦς καλοῦ καὶ 

ἀμιγοῦς, ἢ ἠρέμα πνέοντος. ΑΠΟΡΡΥΤΟῪΥ τῆς δεούσης καὶ μὴ ἐχού- 
σης εἰνρανς μια, ϑόλος γὰρ ἡ ἀκαϑαρσία. 

598. Σ ὙΖΔΟΑ͂ΤΟΣ. Ἔν 4: δύμοις διὰ τὸ ϑέρος καὶ 

διὰ τὸ ἡπκίοτνη τρία πίνειν ὕδατος καὶ ἕν οἴνου" ἢ ἐν τῷ 
ἐχπώματι τρεῖς. ἐμβάλλειν ὕδατος κράσεις, μέαν δὲ οἴνου" ἢ 
τὸ πολλάχις ὕδατος, 'μέαν δὲ οἴνου. ἫΝ 

99, ΔΊΜΩΣΙ 4" ἘΠΟΤΡΥΝΕΙ͂Ν. Ταῦτα περὶ τῆς [τὸν 
ἀμητον] εἰς τὴν ἅλω τῶν ϑερῶν καταϑέσεως" τὸ γὰρ Ζ41ΝΕ- 
ἽΠΕΝ, ἐστὶ τὸ περικυχλοῦντας καὶ περιελαύνοντας τοὺς βόας ἐν 

αὐτῇ τὰ ϑέρη τρίβοντας ἀλοᾷν. Ταῦτα δὴ κελεύει τοῖς ὁμωσὶ 
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πράττειν ἐν τῷ τόπῳ τοῦ ἀγροῦ τὴν ἅλω καταστησαμένοις δύο 
ἔχοντι, τό τε ΕΥ̓ΑΕΣ, ὃ ἐστιν εὔπνουν, καὶ τὸ ΕΥ̓ΤΡΟΧ 4- 
“ΟΝ, ὃ ἐστιν ὁμαλόν" ἄν τε γὰρ ἀνόμαλος ἧ, πρὸς τὸ ἀϑροί-᾿ 
ζεσϑαι τὸν ἀλώμενον καρπὸν ἐμπόδιον, ἄν τε μὴ εὔπνους, οὐκὰ 
ἂν ἔχοι τὴν Ἐ ἀπὸ τοῦ παρέχοντος σύλληψιν πρὸς τὸν σχκεδα- 
σμὸν τῶν ἀχύρων. Ὲ Ἡϊετὰ δὲ τὸ ἀλοηϑῆναι μετρεῖν χρὴ, καὶ 
εἰς ἀγγεῖα τὸν καρπὸν ἐμβάλλειν ἀποϑησαυρίζοντα πρὸς τὸ ἔτος. 

Τὸν δὲ καιρὸν εἶναι τοῦτον μετὰ τὰς ᾿Ωρίωνος ἐπιτολὰς, καὶ 
τοῦ ἀλοᾷν καὶ τοῦ μετρεῖν, καὶ τοῦ ἀποϑησαυρίζειν οἴχοι, τὸν 
κατὰ καιρὸν ἐπιγινόμενον καρπόν. - 

602. ΑὙΤ.Α͂Ρ ἘΠΗ͂Ν ΔΉ ΠΑἍΩ͂ΝΤΑἅ ΒΙΟΝ. Ταῦτα καὶ 

τὰ ἑπόμενα περὶ τῶν ἀναγκαίων εἰς κτῆσιν ἐμψύχων ὀργάνων 
διδάσκει, τοῦ ϑητὸς, τῆς ἐρίϑου, τοῦ κυνὸς, ἑκάστου τὸ χρή- 
σιμὸν λέγοντος" τοῦ μὲν, τὸ μὴ ἔχειν οἶκον ἴδιον, ἵνα σοὶ προσ- 
ἔχῃ τὸν νοῦν" τῆς δὲ, τὸ μὴ ὑπόπορτιν εἶναι, παῖδα μὴ 
ἔχουσαν, ἵνα μὴ ἀσχολῆται περὶ τὴν πόρτιν" τοῦ δὲ, τὸ ἀμυν- 
τικὸν, ἵνα μὴ δι᾽ ἀσϑένειαν μάτην τρέφηται. Οὐ ϑηρατικὸν 
οὖν, οὐδὲ μελιταῖον ϑρέψει κύνα γεωργὸς, ἀλλὰ τὸν τὸ δάκνειν 
ἕτοιμον, καὶ τὸν ἡμερόκοιτον ἄνϑρωπον φοβεῖν, ὃς διαπαντὸς 
ἀποβλέπει, οὐκ εἰς τὸ ἀναπαύειν τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ εἰς τὸ τὰ τῶν 
«ἄλλων συλᾷν. 

θ04. ΘΗΤ᾿’ “401 ΚΟΝ. ἹΠήτε ἔχοντα γυναῖχα μήτε παῖ- 
δα, ἵνα μὴ προφασίζηται ἐν τῷ ἀγρῷ. 

6007. ΗΠΕΡΟΚΟΙ͂ΤΟΣ δὲ ἀνὴρ, ὃ κλέπτης, “ὃ τὴν 
ἡμέραν μὲν ὑπνῶν, τὴν δὲ νύχτα ἀγρυπνῶν, 

608. ΧΌΡΤΟΝ Τ᾿ ἘΣΚΟΜΙΣΑ͂Ι. αῦτα μετὰ τὴν 
συγκομιδὴν ἀναγκαῖα τοῦ χειμῶνος, χάριν τῶν βοῶν καὶ ἡμιό- 
γὼν ἀϑροῖσαι τροφὴν, ὡς τὴν τῶν ἀνθρώπων. “Χειμῶνος 
γὰρ ὄντος ἄλλως τε καὶ σφοδροῦ, τρέφειν ἀπὸ τῆς χώρας οὖκ 

᾿ ἔστι τὰ ϑρέμματα. Χρήσιμον οὖν καὶ χόρτον ἀποτεϑεῖσϑαι, καὶ 
συρφετόν τινα φυλλάδος καὶ ἀχύρων, καὶ τῶν τοιούτων. 
Χρήσιμον δὲ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καϑ᾽ ὃν οὐδέν ἐστι πο- 
ψεῖν, ἄναπαύειν τοὺς οἰκέτας καὶ τοὺς βόας, ἵνα πάλιν ἀ- 

κμαιότεροι τοῖς πόνοις ὑπουργήσωσιν, οὐχ ὡς ἔνιοι τρύχουσιν. 
αὐτοὺς ἄλλοις πόνοις οὐ γεωργιχοῖς, παραδιδόντες εἰς οἰκοδο- 
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μὰς καὶ μαρμάρων ἕλξεις, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων, οὕτω 
καὶ σὺ ποιεῖν. 

611. ΕΥ̓ Τ᾽ “Ν 4“ΜΨΦ᾽ ὩΡΙΩΝ ΚΑΊ ΣΕΙ͂ΡΙΟΣ. Σαφῶς 
ἐν τούτοις τὸν ἐπὶ τῆς γένυος τοῦ κυνὸς ΣΣείριον λέγει, συν- 
τάξας αὐτὸν τῷ Ὡρίωνι" καὶ τούτων μεσουρανούντων, εἶπεν 

ἑῶον ἐπιτέλλειν τὸν ἀρχτοῦρον. Ἔν τούτῳ δ᾽ οὖν τῷ καιρῷ, ἡ 
ὃς ἐστιν ἡλίου ζυγὸν μετελϑόντος καὶ τῆς παρϑένου ἑώας ἀνι- 
σχούσης, ἦ παρανατέλλει ὃ ἀρκτοῦρος, κελεύει τοὺς βότρυας 
τέμνειν" καὶ γὰρ ὃ προτρυγητὸς καλούμενος ἑῶος τότε γίνεται 
ἐχφανής. Οὗτος τὸν κύναστρον λέγει Σείριον" ἐγγὺς γάρ ἐστι τῷ 
᾿Ωρίωνι. ᾿Δεὶ δ᾽ ἐξ ξώδια ὑπὸ γῆν εἰσὶ, καὶ ἐξ ὑπὲρ γῆν. ΜἭεσουρανεῖ 
δὲ τὸ δ΄ ξώδιον, ἀπὸ ἡλίου εἰς τὸ ἀνάπαλιν τῶν ξωδίων μετρουμένων, 
διὰ τὸ ἐναντίον δρόμον ποιεῖσϑαι τὸν ἥλιον τῷ πόλῳ. "Ὅταν οὖν γένη- 
ται ὁ ἥλιος ἐν τῷ Λέοντι, ἢ ἐν Παρϑένῳ, διὰ τὸ τὸν ᾿Ὡρίωνα Ταύρῳ 
καὶ Διδύμοις πλησιάζειν, τότε ἐπιτήδειον τρυγᾷν. Ὁ δὲ ᾿ἀρκτοῦρορ 
ὁμοταγὴς τῇ Παρϑένῳ. Ἔστι δὲ ὁ Σκορπίος ὁμοταγὴς τῷ ̓ Οφιούχῳ, 
ὁ καὶ δύο ξωδίων κατέχων τόπον, Ὅτε" φϑάνει, τουτέστιν ὁ ἥλιος 
γένηται ἐν Διδύμοις καὶ ἐν Καρκίνῳ (ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ πρὸς τῷ Ταύρῳ 
κεῖται, ὁ δὲ ποὺ; πρὸς τοῖς Διδύμοις) τότε ἐπιτήδειον ἀροτριᾷν. 

6014. ΖΕΙΞΑ͂Ι 4᾽ ἨΕΩΙΩΙ. ὙΤοὺς βότρυς ἐχτεμόντες 
ἐτίϑεσαν ὑπὸ τὸν ἥλιον, ἐξικμάζοντες αὐτῶν διὰ τῆς ἡλιώσεως 
τὸ λεπτὸν καὶ ὑδαρὲς καὶ εὔτρεπτον" καὶ ἐκάλουν τοῦτο ϑειλο- 
πεδεύειν. ἹΠΪετὰ δὲ τοῦτο ἐν τῇ σκιᾷ πάλιν διετίϑεντο μηχα- 
γώμενοι πυχνωθῆναι τὸν καρπὸν μετὰ τὴν ἡλίωσιν, τὴν ζέσιν 
ἐξιώμενοι τὴν ἀπ᾿ αὐτῆς διὰ τῆς σκιᾶς, καὶ τῆς ἐν αὐτῇ ψύ- 
ξεως" καὶ τρίτον οὕτως ἐπάτουν ἐκϑλίβοντες τὸν οἶνον, συνε- 
στῶτα λοιπὸν καὶ εὔτονον ἔχειν νομίζοντες" ὃ δὴ καὶ ὃ Ἡσίο--- 
δος ὑφηγεῖται διὰ τούτων. ΖΔΈΙΞΑΙ Δ’ ἨΕΛΊΩΙ δέκα ἡμέρας 
ἁπλῶσαι τὴν σταφυλὴν ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ ἑ ἐν τῇ σκιᾷ, καὶ τότε πατῆσαι. 

6106. ΩΡ, 4“ΙΟΝΎΣΟΥ. Οὐκ οἷδεν ὃ Ὅμηρος δῶρον 
Ζιιονύσου τὸν οἶνον. 

ΑὙΤΑ͂Ρ ἘΠΗ͂Ν ΔΗ. Τῇ ἀρχῇ τὸ τέλος συνῆψε τῶν 
γεωργικῶν ἔργων, τῷ ἀρότρῳ τὸ ἄροτρον" καὶ γὰρ ἤρξατο᾽ 
ἐντεῦϑεν ἀπὸ τῆς δύσεως τῶν Πληϊάδων καὶ ἀρότρου, καὶ κατ- 
ἔληξεν εἰς αὐτά, Διὸ καὶ ἐπήγαγε διὰ πάντων διεξελϑὼν,, ὅτι 
ὃ πλειὼν, ὅς ἐστιν ὃ ἐνιαυτὸς, τῶν ἐπὶ γῆς ἔργων οὕτως ἂν 

ἔχοι τέλος ἐναρμόνιον, Πλειὼν δὲ ὃ ἐνιαυτὸς, ὡς τὰς ἡμέρας 
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συμπληρώσας, καϑ᾽ ἃς τὴν γεωργίαν διεῖλε. Τὸ δὲ ἐντεῦθεν 
ἐπὶ ναυτιλίαν μέτεισιν, ὡς καὶ ταύτης δυναμένης βίον πορίζειν, 
εἰ καὶ ἡ γεωργία πρεπωδεστέρα χϑονίοις ἡμῖν οὖσι ζώοις, καὶ 
ἐχ γῆς τρέφεσϑαι τῆς γεννησαμένης ἡμᾶς ὀφείλουσι. 41ιὸ καὶ 
τὴν εἰσβολὴν τῆς ναυτιλίας ἐποιήσατο τοιαύτην, οὐχ οὕτως ὡς 
τῆς γεωργίας ἐραστὴς αὐτῆς ὑπάρχων. 

619. ΑΡΙΜΕΝΟΣ ΕΤΗ͂. Ἐὰν ταῦτα ποιήσῃς, ὃ ἐνιαυτὸς, 

φησὶν, ὅλος ἁρμόδιος ἔσται. Πλειὼν δὲ ὃ ἐνιαυτὸς, ἀπὸ τοῦ 
πάντα πεπληρῶσϑαι, ἢ ἀπὸ τῶν Πληϊάδων. ἜΣ αὐτῶν γὰρ 
οὗ στοχασμοὶ τοῦ πότε δεῖ καὶ σπεῖραι καὶ ϑερίσαι. 

620. ΕἸ 4Ὲ ΣΕ ΝΑΥΤΙΑΙΗΣ. Ἕως τοῦ ΔΊΟΣ ΟἸΜ- 
ΒΡΟΣ. ΚΚαὶ διὰ τῆς εἰσβολῆς τὴν ναυτιλίαν διέβαλεν, εἰπὼν 
αὐτὴν δυσπέμφελον , ὡς ἐργώδη » καὶ δυσκολίαν παραπέμπου- 
σαν τῷ βίῳ, καὶ τῷ μὴ πρότερον εἰπεῖν πότε δεῖ πλεῖν, ἀλλὰ 

πότε παύεσθαι τοῦ πλεῖν. Πότε οὖν τοῦτο ποιητέον; ; ὅταν, 
φησὶν, αἵ Πλειάδες δύνωσιν ἑῶαι, φυγοῦσαι τὸν ϑρίωνα. 
Τοῦτο δὲ, ἐπεὶ προδύνουσι, καὶ ἐπ᾿ αὐτῶν ὃ ̓ Ωρίων διώκειν 

αὐτὰς δοκῶν, καὶ οἵ γε ναυτικοὶ Παγδυσίὰν καλοῦσι τοῦτον 
τὸν καιρόν. - Τότε οὖν παντοῖα πνεύματα πνεῖ δύσχριτα, καὶ 
χρῆναι μᾶλλον ἐργάζεσθαι τὴν γῆν ἢ πλεῖν. ᾿Ανέλκειν οὖν τὴν 
ναῦν καὶ ἑδράζειν ἐπὶ τῆς γῆς, λίϑοις πυχάσαντα κελεύει πάν- 

τοϑεν, ἵνα μὴ σαλεύσωσιν οἵ ἄνεμοι τὴν ναῦν νεωλκηϑεῖσαν, 
καὶ κατεάξωσιν ἀντεχόντων πανταχόϑεν τῶν ὑποστηριζόντων. 
αὐτὴν λίϑων" ὅπως δὲ μὴ σήπηται ὑομένη, δεῖν τὸν χείμαρον 
ἐξερύσαι. Ἔστι δὲ οὗτος τρημάτιόν τι τῆς νεὼς ; εἰς ὃ πλεού- 
σης ἔμφραγμα ποιοῦσι, νεωλκηϑείσης δὲ, ἀφαιροῦσι τὸ ἔμ- 
φραγμα,. ἵνα ὃ δετὸς, ὃ ἐπ᾿ αὐτὴν φερόμενος, διεξίῃ διὰ τοῦ 
τρήματος, καὶ μὴ σήπῃ συνιστάμενος ἔσω τῆς νεώς" ὃ δηλοῖ 
λέγων καὶ αὐτὸς, ἵνα μὴ πύϑῃ Διὸς ὄμβρος τὴν ναῦν. ὁ, 

6022. ΦΕΥΓΟΥΣΑ͂Ι. Ὅταν δύνωσιν ἑώαν͵ δύσιν" τότε 
γὰρ ὃ ἥλιος ἐν Σχορπίῳ, ὅ ἐστιν ἕβδομον ζώδιον. Τὸ δὲ᾽ 

ΦΕΥΓΟΥῪΣΙ χαριέντως εἶπεν, ἐπειδὴ πλησίον ἐστιν ὃ Ὠρίων. . 

θ28. ΧΕΙΜΑ͂ΡΟΝ ἘΞΕΡΥΣΑ͂Σ. Χείμαρος λέγεται ὃ ῦ; 
ὑπὸ τὴν τρόπιν πάσσαλος, οὗ ἐξαιρουμένου, ὅταν ὕσῃ, τὸ 
ὕδωρ προχωρεῖ. Καλεῖται δὲ καὶ εὐδιαῖος. 
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6029. ὍΠΑΑ Δ᾽" ἘΠΑΡΜΕΝΑ ΠΑ͂ΝΤΑ. Τὰ μὲν ὅπλα 
δηλοῖ. τῆς νεὼς πάντα ὧν δεῖται ἡ ναῦς, τὸν ἱστὸν, τὰ ἱστία, 
τὰς διφϑέρας, τοὺς “κάλους, τὰ πηδάλια. Τούτων δὲ τὰ ἱστία, 

πτερὰ τῆς νεὼς ἐχάλεσεν, ὅτι διὰ τούτων κινεῖται ἀνηπλωμέ- 

νων, ὡς τῶν πτερῶν οἱ ὄρνιϑες. Ταῦτα οὖν εὐχόσμως στο- 

λίσαντα κἐλεύει οἴχοι καταϑέσϑαι, ἵνα μὴ ἠμελημένως ὕπου 
ποτὲ ῥιφέντα ἄχρηστα γένηται" καὶ ἐπὶ τούτοις τὸ πηδάλιον 
ὑπὲρ τοῦ χαπνοῦ κρεμάσαι, ἵνα ξηραίνηται καὶ μὴ ὑπὸ τῆς 
ἐναπομεινάσης ὑγράνσεως κατασαπῇ κείμενον ὡς ἔτυχεν. 

680. ΕΥ̓ΚΟΣ ΣΠΩΣ. Εὐτάχτως, φησὶ, μὴ μετὰ ϑο- 

φόβου. ! 
ΣΤΟΖΙΣΑΩ͂Σ. Γυμνάσας συναγαγών..... Σεσημείωται 

δὲ ὡς πρὸς τὸ ἄνω" ἐκεῖ γὰρ κατακαῦσαι σημαίνει. Καὶ 

Ὅμηρος, ες 
κάπνισάν τε κατὰ κλισίας. 

682, ΑΥ̓ΤΟΣ 4᾽ ὩΡΩΑ͂ΙΟΝ ΜΙΠΝΕΙ͂Ν ΠΖΟΟΝ. Ἐπει- 
δὰν ὃ πλώϊμος ἔλϑῃ καιρὸς, καϑέλκειν τὴν ναῦν ἔχοντα προευ-- 
τρεπισμένον τὸν ἐπιτήδειον φόρτον » πρὸς τὸ διαχομισϑῆναι 
εἰς ἄλλον τόπον, ἐν ᾧ χρήσιμος ἔσται τοῖς ὠνουμένοις" καὶ 

οὐ διαφϑαρήσεται πλωϊζόμενος οὕτως, ἀλλ᾽ ἄρμενος ἔϊ ἔσται καὶ 

πρὸς τὸ σωθῆναι, καὶ πρὸς τὸ πραϑῆναι. 
ὩΡΑΙ͂ΟΝ. Τὸν ὥριμον, τὸν ὀννάμενον πλούσιόν σε ποι- 

ἤσαι καὶ ϑρέψαι. 
θ84. ΑΡΙΜΈΝΟΝ ἘΝΤΥΝΑΣΘΑ͂Ι. "ἀντὶ τοῦ 5 ἁρμόδιον 

εὐτρεπίζεσϑαι. 
θ8ὅ. ὭΣΠΕΡ ΕΠΙ͂ΟΣ ΤῈ ΠΑΤΉΡ. Τοῦτό φησι, διὰ 

τὸ μιμεῖσϑαι τὸν πατέρα. Ἑλλάνικος δὲ Φορωνίδι ἀπὸ Ὀρφέως 
φησὶν εἶναι τὸν “Ἡσίοδον. 

ὭΣΠΕΡ ΕἸΙ͂ΟΣ ΤΕ ΠΑΤΗΡ. Ταῦτα καὶ τὰ ἑξῆς εἰς 

ζῆλον ἀνεγείρει τοῦ πατρὸς τὸν Πέρσην, εἰ μὴ γεωργεῖν ἐϑέλοι, 
γαυτίλλεσϑαι" καὶ γὰρ ἐκεῖνον ἐκ τῆς Κύμης, μία δὲ αὕτη τῶν 
«Αϊολίδων πόλεων, ἥκειν εἷς Βοιωτίαν, διὰ τὸ βίον ἐϑέλειν 
ἑαυτῷ περιποιήσασϑαι, οὐ πλοῦτον φεύγοντα, ἀλλὰ πενίαν, καὶ 
οἰκῆσαι τοῦτο δὴ τὸ λυπρότατον πολίχνιον, τὴν δὲ σκρην χα- 
λεπὴν καὶ ϑέρους ὥρᾳ καὶ χειμῶνος ὑπάρχουσαν καταλιπεῖν. 
Κεῖται μὲν οὖν ὑπὲρ τὴν ὁδὸν ἣν βαδίζουσιν οἱ ἐπὶ τὸ ἸΠουσεῖον 
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ἀπιόντες αὕτη ἡ ̓ σχρη. Τοῦ δὲ Ἑλικῶνος ἐκκειμέγου τοῖς 
ἀνέμοις, καὶ ϑαυμαστὰς μὲν ἀναπαύλας ἔχοντος ἐν ϑέρει, δυ-- 
σηνέμου δὲ ὄντος ἐν χειμῶνι, τὴν ᾿ἄσκρην ἐν τῷ μεσημβρινῷ 
χειμέγην τοῦ ὄρους, τῆς μὲν ἐχ τῶν ἀνέμων ἀπολαύειν βίας, ἐν 
δὲ τῷ ϑέρει τὸ εὔπνουν μὴ ἔχειν. ᾿ποίχητον δὲ αὐτὸ ὃ Πλού- 
ταρχος ἱστορεῖ χαὶ τότε εἶναι, Θεσπιέων ἀνελόντων τοὺς οἷ- 
κοῦντας, Ὀρχομενίων δὲ τοὺς σωϑέντας δεξαμένων" ὅϑεν καὶ 

τὸν ϑεὸν Ὀρχομενίοις προστάξαι τὰ “Ησιόδου λείψανα λαβεῖν, 

καὶ ϑάψαι παρ᾽ αὐτοῖς, ὡς καὶ ““ριστοτέλης φησὶ, γράφων 
τὴν. Ὀρχομενίων πολιτείαν. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν "Ἄσκρην, 
ταῦτα. Τὸν δὲ πατέρα φησὶ μετανάστην γενέσϑαι, ἐκ τῆς 
Κύμης ἐλθόντα, ἀφ᾽ ἧς κὰὶ Ἔφορος ἦ ἦν, βίου δεόμενον" καὶ 
ἐθέλων εἰπεῖν ὅτι ἦλϑον εἰς Βοιωτίαν, οὕτως εἶπεν, 

ὅς ποτε καὶ τῇδ᾽ ἦλϑε, βαϑὺν διὰ πόντον ἀνύσσας-. 

4ηλοῖ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ, τῇδε, οὐκ ἄλλό τι, ἢ τὸ τῇδε καὶ 
ἐνταῦϑα. Καὶ οἱ λεξογράφοι Κρητῶν εἶναι τὴν φωνὴν ἀνέγρα- 
ψαν. ἸΠέλει γὰρ οὐδὲν τοῖς ποιηταῖς τὴν πολλῶν συνήϑειαν 
ἐκτρεπομένοις καὶ τοιαύταις διδόναι χώραν λέξεσι. 

687. ὉΣ ΠΟΤΈ. ΚΑΊ ΤΉΙΔῈ. «“Τέγουσιε τὸν πατέρα 
ἩΗσιόδου πένητα ὄντα, δανειστὰς πολλοὺς ἐσχηκέναι, διὸ καὶ 
πέφευγε τὴν πατρίδα. Ἔφορος δέ φησι τοῦτον εἰς σχρην 
ἐλϑεῖν, οὐ δι᾽ ἐμπορίαν, ἀλλὰ φόνον ἀμιγόλιον ἐργασάμενος 

0399. ΟΥ̓Κ Ζ4ΦΕΝΟΣ ΦΕΥΓΏΝ. Ἐπειδή τινες φεύγουσι 

τὴν πατρίδα μηδενὸς δεόμενοι" οὗτος δὲ πένης ὧν διέφυγε. 
ἸΠένανδρος δέ φησι" 

ἘΔεῖ γὰρ ἢ πλουτεῖν ὅπως "ἦ μάρτυρας πολλοὺς ἔχειν. 
Τοὺς ὁρώντας, --- Ν ; 

Ἐν εἰρωνείᾳ δέ φησι" πένης γὰρ ἦν. Τρισὶ δ᾽ ΤῈ’ ΜΉΜΟΝΝΟΣ 
ἐχρήσατο λέξεσιν οὗτος. : 

θ42. ΑΣΚΡΗ͂ι, ΧΕΙΜΙΑ ΚΑΚΗ͂Ι. Ἄριστον. τὸ σχῆμα. ἐχ. 
παραλλήλου. : 

Α,ΣΚΡΗ͂ι, ΧΕΙ͂ΜΑ ΚΑΚΗ͂Ι. Εὔδοξος οὖν φησι ταύ-᾿ 

τὴν ἀνήλιον εἶναι ἐν χειμῶνι, διὰ τὸ ὄρος τὸ ἐν “Ελικῶνι, ἔστι᾽ 
δὲ τοῦτο τῆς Βοιωτίας" καὶ ἐν τῷ ϑέρει φλέγεσθαι. Ἔστιν». 
οὖν ἡ ̓Ἄσχρη δυσχείμερος " ἀνάγκη γὰρ χιονίζεσθαι αὐτὴν οὖσαν. 
ἐγγὺς τοῦ ὄρους. ' 



508. ΠΟΙ ΣΧΟΑ͂ΙΑ. 

θ48. ΤΎΝΗ 4᾽ Ὡ ΠΈΡΣΗ. Τὸν καιρὸν μεμνῆσθαι 
διδάσκει, καϑάπερ ἐπὶ τῆς γεωργίας, καὶ ἐπὶ τῆς ναυτιλίας. 
Καὶ πρὸς τοῦτον εἰ ϑέλοι φόρτον ἐντιϑέναι, μὴ ὀλίγην ναῦν, 
ἀλλὰ μεγάλην παρασκευάζεσϑαι. ΤΗΝ δὲ ΟΑἼΓΗΝ ΖΊΝΕΙ͂Ν, 
τουτέστι χαίρειν ἐᾶν τὴν μικρὰν ναῦν, ὥστε ὃ αἶνος εἴρηται 
κατ᾽ εἰρωνείαν. Εἰ οὖν βούλει, φησὶ, συλλέξαι βίον ἑαυτῷ 

ἀντὶ γεωργίας ναυτιλίαν αἱρούμενος" καὶ πάλιν ΑΕΣΙΦΡΟΝΑ͂ 
εἴρηκε τὸν τοῦτο αἱρούμενον, ναῦν δὲ μείζονα παραλαμβάνειν" 
καὶ γὰρ μεῖζον τὸ κέρδος, καὶ ἧττον τὸ κινδυνεύειν. Καὶ πεί- 

ο ϑέσϑαι τὸν καιρὸν αὐτῷ διδάσκοντι εἶ καὶ μὴ ἔχοι πεῖραν τῶν 
᾿ κατὰ ϑάλατταν. 

ὰ 

. Περὶ ναυτιλίης μάλιστα μελέτω σοι. ᾿Η γὰρ ἐν τῇ γῇ 
ἀστοχία ζημίαν μόνον οὐσίας ποιεῖ, ἡ δὲ ϑάλασσα καὶ αὐτῆς 

τῆς ζωῆς. 
645. ΝΗ͂᾿ ΟΖΙΓΗΝ. Τὴν μικρὰν ναῦν εἰς τὸ πλεῖν δὲ 

ἀπόκρισιν, διὰ τὸ σύντομον" τὴν δὲ μεγάλην, εἷς τὸ ἐμπορεύ- 
ἐσϑαι, «Αϊνεῖν δέ τινες παραιτεῖσθαι παρέλαβον, ὥσπερ 

ἐπαινὴν Περσεφόνειαν. 

648, ΕΥ̓Τ᾽ ΑΝ ἘΠ᾿ ἘΜΠΟΡΙΗΝ. Ὁπόταν ἐπὶ τῷ 
ἐμπορεύεσθαι τρέψας ἑαυτὸν βουληϑῇς τὰ χρέα σου φυγεῖν, 
καὶ τὸν τῆς ἀργίας λιμὸν, ἐγώ σοι δείξω πότε δεῖ πλεῖν, οὐκ 

ἔμπειρος ὧν τοῦ πλοῦ" οὐ γάρ ποτ᾽ ἔπλευσα εἰ μὴ εἰς Χαλκίδα 
τῆς Εὐβοίας ἀπὸ τῆς «Αὐλίδος, ὅτε ἠγωνισάμεϑα ἐπὶ τῷ τάφῳ 
᾿ἀμφιδάμαντὸος τοῦ βασιλέως Εὐβοίας. 

651. ΟΥ̓́ΤΕ ΤΙ ΝΑΥΤΙΖΙΗ͂Σ. ΣΣημειοῦται ὃ στίχος 
οὗτος.. Εἰπὼν γὰρ εἶναι ἄπειρος ναυτιλίας πῶς ὑποτίϑεται 

αὐτὴν, ΕἸ ΜΗ ΕΙΣ ΕΥ̓ΒΟΙΑ͂Ν, οὐχ ἱμείρων τοῦ πλοῦ. 
“Ἐχλήϑη δὲ Εὔβοια, ἀπὸ Εὐβοίας τῆς ϑρεψαμένης τὴν Ἥραν. 

θὅ2. ΟΥ ΓΑ͂Ρ ΠΏΠΟΤΕ ΝΗ͂Ι Γ᾿ ἘΠΕΠ.ΩΝ. Ταῦτα᾽ 
πάντα περὶ τῆς Χαλκίδος τοῦ ᾿Ἰμφιδάμαντος, καὶ τοῦ ἄϑλου, 
καὶ τοῦ τρίποδος, ἐμβεβλῆσϑαί φησιν ὃ Πλούταρχος οὐδὲν 
ἔχοντα χρηστόν. Τὸν μὲν οὖν ᾿ἀμφιδάμαντα ναυμαχοῦντα πρὸς 
"Ἐρετριέας ὑπὲρ τοῦ “ηλάντου ἀποθανεῖν" ἄϑλα δὲ ἐπ᾿ αὐτῷ 
καὶ ἀγῶνες ἐγένοντο τελευτήσαντος παῤὰ τῶν ἑαυτοῦ παίδων" 
νικῆσαι δὲ ἀγωνιζόμενον τὸν Ἡσίοδον; καὶ ἄϑλον μουσικὸν τρί- 
ποῦδα λαβεῖν, καὶ ἀναϑεῖναι τοῦτον ἐν τῷ “Ἑλικῶνι, ὅπου καὶ 

Ι 



κάτοχος ἐγεγόνει ταῖς ἸΠούσαις, καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ τούτῳ ϑρυλ- 
λοῦσι. Πάντα οὖν ταῦτα ληρώδη λέγων ἐκεῖνος ἀπ᾿ αὐτῶν 
ἄρχεται τῶν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ πλοῦ συντεινόντων, ἤματα πεν- 

τήχοντα λέγων... Τὸ δὲ Ἧι ΠΟΤ᾽ ΑἸΧΩΑΙΟΙ ἀντὶ τοῦ ὕπου 
ποτὲ οἱ Ἕλληνες συνήχϑησαν. 

θ57. ΤΑ 4Έ ΠΡΟΠΕΦΡΑ͂ΜΕΝΑ. τὰ ἄϑλα, τῶν 
ἀγωνιζομένων δηλονότι, προκεκηρυγμένα ἦσαν. 

659. ὝΜΝΩΙ ΝΙΚΗΣΑ͂ΝΤΑ͂. Ἄλλοι γράφουσιν, 
Ὕμνῳ νικήσαντ᾽ ἐν Χαλκίδι ϑεῖον Ὅμηρον. 

0660, ΤῸΝ Τριπόδα ἐγὼ, φησὶν, ἀνέϑηκα εἷς τὸν τόπον, 
ὕπου ἐποίησάν με ἐκ ποιμένος ἀοιδὸν αἵ Ποῦσαι. 

661. ΕΝΘἅΑ͂ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩ͂ΤΟΝ. Ἢ ἐν Χαωλκίδι, ἢ ἐν 
ἄλλῳ τόπῳ, ὅπου πρῶτον ὑπήντησαν αὐτῷ αἱ ΙΠοῦσαι. | 

608. ΝΟΟΝ ΑἸΓΙΟΧΟΙΟ. Τὸ ϑέλημα τοῦ 4΄:ς. [τὸ 
πότε ἐστὶ πλεῖν ἀφόβως. 

θθ05. ΗΜἅΤΑ͂ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ͂. Οὐ λέγει μετὰ πεντή- 
κοντὰ τῆς τροπῆς τῆς ϑερινῆς ἡμέρας ὡραῖον εἶναι τὸν πλοῦν, 
ἀλλὰ μετὰ τὴν τροπὴν ὡραῖον εἶναι, πεντήχοντα πάσας ἧμέ- 
ρας, εἰ μή τις ϑεομηνία συμπεσοῦσα τῶν ϑαλαττίων δαιμόνων 

χκατεάξοι τὴν ναῦν, ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ Διός" ἐν γὰρ τούτοις 
εἶναι τὸ τέλος καὶ τῶν ἀγαϑῶῦν καὶ τῶν κακῶν τῶν κατὰ ϑάλατ- 
ταν" Ποσειδῶνι μὲν ὡς λαχόντι τὸν κλῆρον τοῦτον" “1 δὲ, ὡς 
διὰ τοῦ ἀέρος παντοίως κινοῦντι τὴν ϑάλασσαν. Τότε δ᾽ οὖν 
εὐκρινεῖς εἶναι τοὺς ἀνέμους καὶ ἀπήμονα τὸν πλοῦν" χαὶ γὰρ 
μεϑ᾽ ἡμέραν ἐτήσιοι πνέουσι, καὶ νύκτωρ ἐκ τῶν ὁρόσων αὖραι 
γίνονται. μέτριαι τοῖς παρὰ τὴν γῆν πλέουσιν. Μετὰ πεντή- 
κοντὰ ἡμέρας τῆς τροπῆς τοῦ ϑέρους, τότε γὰρ λεπτότεροι καὶ καϑα- 
φώτεροί εἶσιν οἵ ἄνεμοι. Μετὰ γὰρ τὰς πεντήκοντα ϑερινὰς ἡμέρας 

σπινέουσιν οἵ ἄνεμοι οἱ ἐτήσιοι, ὅτε ὁ ἥλιος ἢ ἐν Λέοντι" Ἕλληνες δὲ ἐν 
Καρκίνῳ τὸν ἥλιον εἶναί φασιν, ὅταν ϑέρος γένηται" Αἰγύπτιοι δὲ ἐν 
Κριῷ" Χαλδαῖοι δὲ ἄλλως. τς Ἀν αἷς 

669. ΕΙ ΔΉ ΜῊ ΠΡΟΦΡΩ͂Ν. ᾿Εὰν μὴ ἰδικῶς αὐτοῖς 

ὃ ϑεὸς ὀργισθῇ. 
672. ΤΗΉΜΙ͂ΟΣ Δ᾽ ΕΥ̓ΚΡΙΝΕΕΣ Τ᾽ ΑὙΡΑ͂Ι. Εὐκρινεῖς, 

οἷον εὐδιηνοὶ καὶ εὐδιάγνωστοι. 
675. ΣΠΕΥΖΔΈΕΙΝ Δ᾽ ὍΤΤΙ ΤΑΧΙΣΤΑ͂. Τῶν ἐτησίων 

παυομένων οἱ νότοι ἐμπίπτουσι, .τῆς μεσημβρίας ἀνταπόδοσιν 
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ποιούσης ὲ καὶ ἥμβραις κιγοῦσι, καὶ ἐνταῦϑα, πάλιν ὠϑοῦντες 
τὰ νέφη τὰ ὑπὸ τῶν ἐτησίων εἰς ὁ ἐκεῖνον ἀπωσϑέντᾳ τὸν τόπον, 

καὶ εἰκότως τόν τε ἀέρᾳ καὶ τὴν ϑάλατταν ἐκταράττουσιν, 

0760. ΜΜΗ.Ὲ ΜΈΝΕΙΝ ΟΙΝΟΝ ΤΈΝΕΟΝ. Τὺ γὰρ 
μετοπωρινὸν μεγάλοι ὄμβροι καταῤῥέονταε.," καὶ ἅμα τῷ ὄμβρῳ 
νότος." «οἷς γὰρ ἐτησίοις πονομένδις γρυυκανημόνα νότος ἘΡΚῸῚ 
ὃς ποιεῖ τὸν ὄμβρον." 

θ80. ΑΧΛΜΟΣ 4᾽ ἙΠΩΡΙ͂ΝΟΣ ΠΕΖΕΤΑΙ͂ ΠΙ͂ΘΟΣ. 

Τὸν ἐαρινὸν πλοῦν λέγει παραβολώτατον "εἶναι; διὸ καὶ ἄρπακτι- 

κὸν αὐτὸν χαλεῖ. Τὸ γὰρ συνεχὲς οὐκ ἔχει τὰ πνεύματᾳ, καὶ 

μόλις ἄν τις ἁρπάσειεν ἐπιτηδείου πνεύματος προσβολὴν εἷς τὸ 

διανύσαι τὸν πλοῦν, ὃν στέλλεται, μετ᾿ ὀξύτητος. Φράζων δὲ 

τὸν καιῤὸν τοῦτον ᾿ραΐ φησιν ὃ ἐν ᾧ τῆς συχῆς τὰ ἄκρᾳ φύλλα 

ποδὶ κορώνης ἐστὶν ὅμοια" τοιαῦτα γὰρ τῷ ὀχήματι καὶ τηλι- 

καῦτα τὰ φίλλα τότε ποδὶ χοριύνης τὴν ϑέσιν, καὶ τὰς σχέσεις 

«μυΐας ἔχοντα" 'καὶ πάλιν. οἰκείοις σημείοις χρῆται καὶ γνωρίς. 

μοὶς » καὶ ταῖς τροπαῖς. . ὡς ταῖς φωναῖς τῶν ὀργίϑῴν. γεράγου 

τινὸς ἢ κύκκυγος, ὀὕτως ̓καὶ τῆς ἀπὸ τῶν φυτῶν, ὡς τῷ σκο- 

λύμῳ ἀνθοῦντι πρότερον, καὶ νῦν τοῖς φύλλοις, τῆς συκῆς. 

Πλείων μὲν οὖν ἡ ϑάλασσα ἤδὴ τῆς συκῆς τὰ φύλλα τοιαῦτα 
σχούσης" β ἁρπακτιχὸς 'δὲ ὃ πλοῦς, καὶ οὐχ ἂν ῥᾳδίως ἐχφύγῃ 
τις τὸν κίνδυνον; ἐμπίπτων ἐξαίφνης εἷς πνεύματα ἐναντία, 

δοκοῦντα οὔρια, οἷς πιστεύογτες κινδυνεύουσιν. Οὗτος μὲν ὁ 
πλοῦς ἄριστος καὶ ἀβλαβὴς, ὃν ἃ ἄνω εἴρηκεν. λλλον δὲ σοι λέγω "δεύ- 
τερον πλοῦν, οὐ χϑηστὸν μὲν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπληστίαν τῶν ἀνϑρών 
πων, ὅτε γένηται τὸ φύλλον τῆς συκῆς ὅσον ἐπιβᾶσα ἡ πορώνη ἐπ τῇ γῇ 
ποιεῖ τύπον τοῦ ποδὸς, τὸ μέγεϑος τοῦ φύλλου ὅτε ἦ τοσοῦτον, πλεῦ- 

σον. Ἔχει δὲ ἐμφερὲρ. ἡ κορώνῃ τὸ τοῦ ποδὸς εἶδος τοῖς φύλλοις τῆς ̓ 
συκῆς. Κράδας δὲ λέγουσι. τοὺς Ψέρως συκίνους ψαρυσέον, ἀπὸ τοῦ 
εὐκραδάντους. ὑπώρχειφ. . ᾿ῶ 

088. “ΠΒΑ͂ΤΟΣ ΣΤΙ ΘΑΜΑ͂ΣΣΑ. ἡπετοῶξ ΝΣ 
δὲν, ᾿ὡς καὶ κλυτὸς Ἱππόδάμεια Ἀ χω ϑεῤμὸξ᾽ ἀντμή. ᾿ 

ος; 686, ἍΡΠΑΚΤΟΣ.. Αρπφκτιχὸς, ,Φφησὶνν δ᾽ μάν 
πλοῦς. Ἐὰν οὖν ἐπιτύχῃς, ἥρπασας αὐτόν. 

688. ΧΡΗΜΔΤΑ ΓΑἉΡ. ο Τὰ γὰρ χρήματα τὴν, ψυχὴν 
γῃμάζηυσιν οἱ ἄθλιοι πῶν ἀγϑρώπων., ὡσανεὶ οἱ φιλάργυροιν 
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694. ΔΕΙΝΌΝ 4 ΕἸ Κ' ἘΦ’ ἉΠΜΞΑ͂Ν. δεινὸν δ᾽ 
ἐστὶ τὸ εἰς ἅμαξαν ϑεῖναι' πολὺν ταν »ν "ἀλλ᾽ ἐν ἅπασι καλὸν 
ἡ εὑμετρία καὶ ἡ εὐκαιρία. 

695. ΤΑ ΔΈ ΦΟΡΤΙ' ΑΜΑΥΡΩΘΈΤΗ. Τὰ δὲ φορτία 
ἀφανισθῇ καὶ ἐλαττωθῇ" δύναται. δὲ κἀὶ κατὰ συνυλοιφὴν 
ἀκούειν ἀμαυρωθείη" δύναται δὲ καὶ μαυρωϑῇ" καὶ γὰρ ἐν 
ἄλλοις, 

' Ῥεῖα.. τό μὲν μαυραῦδσι θεὐί. 

696. ΜΕΤΡΑ͂ ΦΧ Δ ΣΣΕΣΘΟΙΙ, Εἰπὼν μὴ ϑήν πάντα 
τῇ νηὶ πιστεύειν, ἀλλ᾽ οἴκοι τὰ πολλὰ καταλείπειν, διὰ τὴν 
ἀδηλίαν. τῶν ἀνέμων, καὶ παραδούγμᾶτε τῷ τῆς ἁμάξης χρησά- 
μενος (καὶ γὰρ ἐκείνῃ φόρτον ἐπιτιϑέναι πολὺν οὐκ εὖ ἔχει, 

μήποτε κατάξῃ τις αὐτήν) πανταχοῦ πορὰχελεύεται ἑοῦ μέτρου 
στοχάζξεσϑαι, καὶ πρὸ πάντων εἰς τὸν καιρὸν δῥᾷν. Ἔστι γὰρ 
οὗτος. ἱκανὸς συλλήπτωρ. ὧν ἐνεργοῦμεν, ὥσπερ καὶ δύσμαχος 
πιεροφϑείς, ᾿Εγαρμύζει γὰρ ἡμῶν τῷ παντὶ τὰς πράξεις, κὰϊ 
ποιεῖ πρὸς τὴν τοῦ παντὸς σύλληψιν. αὐτὰς ἐπιτηδείους" ὀρϑῶς 
καὶ τοῦ Πλάτωνος οἰτιωμένου τῶν ἀποβαινόντων τῷ καιρῷ. οὗ 
μόνον ἐν τοῖς γάμοις τῆς τῶν παίδων τῶν ἀφυῶν καὶ εὐφυῶν 
γενέσεως , ἀλλὰ χαὶ ἐν πᾶσιν ἁπλῶς τοῖς πρακτικοῖς τούτοις, 

τύχην αὐτοῖς ὀνιστήσες καὶ. μετὰ ϑεοῦ τὰ ΘΆΕΝΑ κυβὲρ- 
γνῶντοζ 

θ97. ὩΡΜΙ͂ΟΣ 4“Ε Γ ΥΝΑΙΚΑ, Τὰ μὲν οὰ ναυτιλίας 

αὐτῷ διδάγματα τέλος ἔχει" τὰ ιδὲ ἑπόμενα, κοινά εἶσεν εἶξ' πᾶ- 
σαν τείνοντα τὴν τῶν ἀνθϑριόπων ζωὴν», οὗ γεωργησόντων, 
οὐδὲ ϑαλαττουνγησόντιων." ὧν πρῶτόν ἔστε τὸ πεῤὶ γάμου, καὶ 
τὸν κοιρὸν δρίζει καὶ ἑῷ γαμήσυντι καὶ τῇ γαμηϑησομένῃ » κοιὰ 
γὰρ τοῦτο ἀμόλουθον ἦν τῷ τὸν. καιρὸν : ἄριστον. εἶναι πᾶδι- 
Τοῦ γάμὺυν ἐοίνυν. καιρὸν ὑπάρζειν τὸν πέρὶ “τρεῤποντα ἔτη 
ἐῷ ἀνδρέ" φῇ δὲ γυναικὶ τὸν τῶν . ἐννεὰπαίΐδεκα. χρόνον ἐτῶν. 
Τὸν μὲν Ὑ γὰρ᾽ ἀξιοῖ γαμεῖν ἐγγὺς ὄντα τῶν λ΄" ϑεῖν γὰρ τὸν 
τρῶνον τῆς ἀκμῆς χαόνον ἀφέντας ἀφυβοίσαι, τὸν ἤδη σταϑε 
ρὸν αὐφεῖσθαι πρὸς κοινωνίαν παιδουργίας" ϑιὸ καὶ Πλάτων 

κολάζει" τὸν εἷς πέμπτον καὶ τριάκοντα. ἔτος ἄγαμὸν ἐλϑόντα " 
τὴν δὲ γαμεῖσϑαε μετὰ τὴν ἥβην, ἔτος πέμπτον ἄγουσαν. 
Εἶναι δὲ τὴν ἥβην τεσσαρεσκαιδέκατον ἔτος" τὴν γὰῤ ὁμιλέαν 
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91. ΣΧΟΑ͂ΙΑ. 

ὑποδέχεται μᾶλλὸν δργῶσα, καὶ τὰς ἐχτροφὰς τῶν κυημάτων 
ἀποδίδωσιν ἐῤῥωμενεστέρας" τοῦτο οὖν δηλοῖ τὸ, ΤΕΤΟΡ᾽ 
ἩΒΩ͂ΙΝ, ΠΈΜΠΤΩΙ 4Ὲ ΓΑΙΜΜΕΙ͂ΣΘΑ͂Ι, μετὰ τὴν δευτέραν 
τετράδα, τὴν πέντάδα προσϑὲν τὸ ἔπος. 

698, ΜΗΤΕῈ ΤΡΙΗΚΟΝΤΩΝ. 'Ὡρίμως μὴ παρὰ και- 
ρὸν γήμῃς, ἀλλ᾽ ὅτε ἧς δυνατὸς διοικῆσαι οἶκον. λ΄ ἐτῶν μή- 
τε κάτωϑεν μηδὲ πλέον. ἷ 

100. ΤΕΤΟΡ᾽ ἭΒΩΙΟΙ. Ἰἥετὰ τὸ παρελϑεῖν αὐτὴν τὰ 
ιβ΄ ἔτη ἄλλα δ΄, τότε φησὶν ἐπιτρέπει αὐτὴν γαμεῖσθαι, του-- 
τέστιν ἑκκαίδεκα ἐτῶν. Τέτόρε γὰρ σημαίνει δ΄ " ἔστι δὲ καὶ 
τῷ πεντεκαιδεκάτῳ γαμεῖσϑαι » ἢ μετὰ τεσσαρεσκαίδεκα, καὶ 
ἄλλα δ΄. 

101. ΠΑΡΘΕΝΙΚΗ͂Ν ΔῈ Γ ἍΜΕΙΝ.. Εἰκότως ἀξιοῖ 
παρϑένον ἄγεσθαι, μᾶλλον. γὰρ αὕτη εὐάγωγος τῆς ὑπ᾽ ἀλ- 
λοτρίοις ἤϑεσιν ἤδη τραφείσης" τὸ δὲ, ΠΗ ΓΕΙΤΟΣΙῚ Χ4Ρ- 
ἽΜΑ͂ΤΑ ΓΗΜΗ͂ΙΣ, καὶ διὰ τοῦτο χρῆναι βουλεύεσϑαι, ἐμ- 
φρόνως εἴρηται » πρὸς τὸ, τὸν σκοπὸν εἰς εὐζωΐαν δρᾷν, ἀλ- 

λὰ μὴ τὴν τυχοῦσαν εἰσφέρειν εἰς Τὸν οἶκον, ἐπονείδιστον αὖ-- 

τὸν ποιοῦσαν. 4΄ηλοῖ δὲ ταῦτα καὶ τὰ ἑξῆς, ὃ τῆς ἀγαθῆς 

γυναικὸς ἔπιμνος, καὶ ἢ κατηγορία τῆς μοχϑηρᾶς. Τὴν δὲ 
δειπνολόχην καὶ τὴν καίουσαν ἄνευ δαλοῦ, καὶ τὴν ὠμὸν τὸ 

γῆρας τῷ ἀνδρὶ τιϑεῖσαν, ταύτην εἶναι λέγει. Τὴν. μὲν οὖν 

δειπνολόχην ῥητέον, ἢ τὴν δειπνεῖν μόνον εἰδυζαν » ἀργὸν, ἢ 
τὴν. συνδειπνοῦσαν καὶ λοχῶσαν τὸν ὃ ὁμόκοιτον πρὸς τὸ δρᾶσαι 
τι καχὸν, ἢ τοῖς ἄλλοις συνδειπνοῦσαν παρὰ τὴν τοῦ ἀνδρὸς" 

βούλησιν. ἯἪ δὲ ἄνευ δαλοῦ καίουσα, τὴν εἷς ὀργὴν κινοῦσαν 
καὶ ἀεὶ παροδυντικὴν σημαίνει" εἰ δὲ βούλει ». καὶ τὴν δάπα-- 
γον καὶ ἀφανιστικὴν τῶν ὄντων, ὡς τὸ πῦρ. Ἡ δὲ εἰς γτα 

γῆρας ἄγουσα, δηλοῖ τὴν ὀδυνῶν. πρόξενον, καὶ πάσης. ἡ 
τῷ ἀνδρὶ γινομένην. αἰτίαν, καὶ τὸ γῆρας ἐπεπονώτερον αὐτᾷ 
ποιοῦσαν. Τούτοις δὴ πᾶσιν ᾿ἡ ἀγαϑὴ γυνὴ τὴν ἐναντίαν ἔχει 
διάϑεσιν, ἐπικουφίζουσα τῷ ἀνδρὶ τὸ γῆρας,  περισώζουσα 
τὰ ὄντα μετὰ τῆς περὶ τὸν ἄνδρα. ϑεραπείάς καὶ ἀταραξίας, 
συνδειπνήσεις πριρυμένη τοιαύτας, εἴας ὃ ἀνὴρ. βούλεται. 
Τοῦτο οὖν ἀνασχοποῦντα χρῆναι ». κἂν. παρϑένον τις ἡδόμων 
γάμον δφηνθνΝ, 
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706. ΦΕΙΠΝΟ.ΟΧΗΣ. Τῆς καϑημένης καὶ ἀσωτευο- 
μένης καὶ παρεδρευομένης τῷ δείπνῳ. 

108, ΕΥ̓ 4᾽ ΟΠΙΝ Α4ΘΑΝΩΗΤΩΝ. Τοῦτο μετὰ τοὺς 
περὶ γάμου λόγους προοίμιόν ἐστι τῶν ῥηϑησομένων παιδευ- 

μάτων" δεῖ γὰρ πρὸ πάντων στοχάζεσθαι τοῦ κεχαρισμένου τοῖς 
ϑεοῖς. Καὶ γὰρ καὶ Πλάτων φησὶν, ὃ βλέπων εἷς τὸ ϑεῖον ἐξ 
ἀσελγημάτων αὐτοῦ φυλάττειν ἑαυτὸν σπουδάζει καὶ ἀσεβη- 
μάτων πάντων" καὶ γὰρ ὃ τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας αἰσχυνόμε- 
γος, παρόντων αὐτῶν ἀπέχεται τούτων, μὴ ὅτι γε τοὺς ϑεούς. 

Καὶ τί λέγω τοὺς ἀγαϑοὺς αὐτούς; ἀλλὰ καὶ εἰχόνας ἀγαϑῶν 
τινὲς σέβονται, καὶ ὑπ᾽ αὐταῖς ὀχνοῦσί τινα πονηρὰν πρᾶξιν 
πρᾶξαι, ὡς ἡ μὴ προσιεμένη τὸν ἐραστὴν ἑταῖρα δρᾶσαι τι 
ἄσχημον ὑπὸ τῇ Ξενοκράτους εἰχόνι τοῦ σώφρονος, πολλῷ 
μᾶλλον ἐπὶ ϑεῶν τοῦτο χρὴ ποιεῖν. | 

109. ΜΗ4Ὲ.  ΚΑΣΙΓΝΗΤΩΙ. Τὴν κατὰ φύσιν ἡμῶν 
σχέσιν πρὸς ἀλλήλους τῆς κατὰ προαίρεσιν εἶναι τιμιωτέραν 
φησὶν οὗτος ὃ λόγος" καὶ γὰρ τὴν μὲν ἀποϑέσϑαι ἐφ᾽ ἡμῖν, 
τῆς δὲ τὸν δεσμὸν ἐπήγαγε » "τὸ πᾶν αὐτὴν φυλάττειν βέβαιον" 

δεῖν οὖν μείζονα τιμὴν νέμειν ἀδελφοῖς ἢ ἑταίροις" καὶ γὰρ 
τοῖς πατράσιν οὕτω φίλα πράττοντας δεῖ μετὰ ϑεοὺς τιμᾷν, 

ὡς ἀγάλματα, φησὶν, ὄντας ἐφ᾽ ἑστίᾳ ϑεῶν" οὕτω δὲ καὶ τὴν 
οἰκείαν πόλιν τινὲς εἶπον ἐγγιωτέραν τῆς μὴ οἰχείας, κἂν μᾶλ- 
λόν τις ἐν ταύτῃ τυγχάνῃ τιμώμενος, διὰ τὴν κατὰ φύσιν σχέ: 
σιν. Καὶ ὀρϑῶς ὃ Παναίτιος, πολίτην αὐτὸν “41ϑηναίων ποι- 
εἴσϑαι σπευδόντων, εἶπεν" Τῷ σιώφρονι μὲν μίαν πόλιν ἀρκεῖν. 
Καὶ ὃ τῶν Σπαρτιατῶν δὲ βασιλεὺς πρὸς τὸν ρκάδα τὸν ξέ- 

γον, εἰπόντα πρὸς αὐτὸν ὅτι φιλολάχων οἴκοι καλοῖτο, Κάλ- 
λιόν τοι, εἶπεν, εἶ φιλόπολις ἐκάλου μᾶλλον ἢ φἧολάχων. 
Οὕτως αἱ κατὰ φύσιν ἡμῶν σχέσεις παρὰ πᾶσι τῶν κατὰ προ- 
αἰρέσιν εἶναι δοκοῦσι κρείττους. Δεῖν μὲν οὖν τὸν ἀδελφὸν 
τοῦ ἑταίρου πάντως ἐπὶ. μείζονος ἄγειν σπουδῆς" τούτῳ δὲ ἀκό- 
λουϑὸν τὸ ἑξῆς, ὅτι εἴ τινα ποιησόμεϑα φίλον, ἀπροσκρούστους 
εἶναι δεῖ πρὸς αὐτόν. Καὶ γὰρ ἡ τῶν ΤΠυϑαγορείων παραΐνε:-- 
σις, οὐχ ὅτι προτέρους ἁμαρτάνειν. εἰς φίλον διακωλύσειεν 
ἂν, ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ φῇου ἁμαρτήματα ὑπομένειν καὶ φέρειν, 
ἕως ἂν δυνώμεθα, παρακελεύεται. Καὶ ἔχει τὸ παράγγελμα 
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πρὸς τῇ ἄλλῃ δικαιοσύνῃ. καὶ τὸ Ἐμῷῴρον" ... εἰκὸς γὰρ ἡμᾶς 
καὶ ϑαῤῥήσαντας ἔστιν ὅτε τινὰ τῷ φίλῳ, καὶ δεῖ μηδὲν εἰς 
αὐτὸν ποιεῖν. ἐναντίον, λύον τὴν σχέσιν, Τοῦ ἀδελφοῦ σου μὴ 
προείμα. τὸν φίλον. ὅου, Ἐὰν. δὲ. "αὶ ποιήσῃς φίλον, μὴ πρότερος 
αὐτὸν ἀτιμάσῃς, μὴ δὲ καταψεύσῃρ, αὐτοῦ" ἐὰν δὲ αὐτὸς ἀρχὴν. ποιήσῃ 
τοῦ ἀτιμάσαι σε, διπλασίασον αὐτῷ τὸ κακὸν καὶ ἀπόδος, μεμνημένος 
ὧν εἷς σὲ διεπράξατο" ἐὰν δὲ πάλιν διαλλαγῆναι, καὶ φιλιωϑῆναι βου- 
ληϑῇ,, καὶ προσπέσῃ σοι, δέξαι αὐτόν. 

7111, ΜΗ4Ὲ ΨΕΥΖΕΣΘΑΩ͂Ι ΓΑ͂ΩΣΣΗΣ ΧΑΡΙ͂Ν. 
Ἰπὴ μόνον παφαιτεῖσθαι τὸν φίλον λυπεῖν διά τινος ἔργου προσ- 
χρούοῦτα », ἀλλὰ μηδὲ ψευδόμενον πρὸς αὐτὸν φαίνεσϑαι » διὰ 
περιττὴν καὶ ἀνόνητον τῆς γλώττης δρμήν'" καὶ γὰρ τοῦτο λυ- 
πηρὸν κἀὶ προάγον εὶς ἀπέχϑειαν" ὃ ὃ γὰρ ψευδόμενος καὶ ἀπὰ- 
τῶν, οὐ φίλος" ὅϑεν τοῦτο παραιτητέον. Ὃ καὶ Πλάτων 

εἶπεν, τὰν ἑχουσίως. ψευδόμενον, ἄπιστον εἰκότως εἶναι" τὸν 
δὲ ἄπιστον, ἄφιλον. ΠΠέγα. οὖν σημεῖον ἤϑους οὗ φιλητικοῦ 
τὸ ψευδολόγον εἶναι πρὸς ὃν οἴεται φίλον, καὶ ἐπιϑολοῦν.. 
τὴν φιλίαν. 

ἜΙ ΖΕ ΣΕ Τ" ΑΓΡΧΗ͂.. Τοῦτο κινητικόν ἐστι τοῦ ἀμυν-- 
τικοῦ τῆς ψυχῆς" δεῖν γάρ φησιν ἐὰν ἐχεῖνος προκατάρχῃ λό- 
γῶν ἡμῖν ἀποϑυμίων ἢ ἔργων ἐπεξιέναι, διπλασίοις τιννύμενον 
καὶ ἀμυνόμενον, ᾿Εχϑρὸν γὰρ αὐτὸν ἀντὶ φίλου τιϑέναι χρῆ- 
γάι, καὶ ποιεῖν ὡς ἐχϑρὸν χκαχῶς » ὡς μὴ φυλάξαντα τὰ φιλιχὰ 
καϑήκοντα. Σιμωνίδης γοῦν ταύτην εἶναι δικαιοσύνην ὡρίσατο, 

τοῦς φίλους εὖ πηιεῖν" ἄμεινον δὲ ὃ Πυϑαγόρειος λόγος εἰπὼν, 
χρῆναι φέρειν τὰ ἁμαρτήματα τῶν φίλων εἰς δύναμιν, 

118. ΕἸ 8Ὸ ΚΕΝ ΑΥΘΙΣ ἩΓΗΤ᾽ ἘΣ ΦΙΜΌΤΗΤΑΑ. 

Καὶ ἀμύνασθαι τὸν ἁμαρτάνοντα πὰραινεῖ, χαὶ προσιόντα. μὴ 
ἀτιμάζειν, καὶ μάλιστα εἰ ἑαυτῷ δίκην τινὰ ἐπάγειν ἕτοιμος 
εἴη τοῦ ἁμαρτήματος" δῆλος γάρ. ἐστιν ἑαυτοῦ καταψηφισάμε- 
νὸς, καὶ ἐν μετυιμέλεέᾳ γεγονὼς, ὥστ᾽ εἰκὺς αὐτὸν μηκέτι ταυ- 
τὸν παϑεῖν. Κοινὸν δὲ ἁπλῶς ἐπέϑηκε παράγγελμα τοῖς περὶ 
φιλέας λόγοις, τὰς εὐχερεῖς μεταβολὰς τῶν φίλων ἀνθρώποις 
ἀϑλίοις οἰεόϑαι πρέπειν... Εἰσὲ δὲ ἄϑλιοι πάντες οἱ τῶν 3ε- 

σμῶν ὑπερόπται τῶν εἷς κοινωνέαν συντεινόντων, ὧν εἷς ἐστι 
καὶ ὃ περὶ τὰς τῶν φίλων καταστάσεις. Ὅτι μὲν οὖν. τὸ μετα- 



ΣΧδΑΑΙ.Α. δ᾽ δ. 

βάλλειν ἑὰς φιλίας, ἄτοπον κυὶ οὐχ ἁπλῶς» ἀλλ᾽ ἄϑλιον εἴπε' 
καὶ αὔτός. . Πλάτων δὲ καὶ τῆς φρουρᾶς τῆς περὶ᾿ φιλίαν εἰκό- 
γὺρ παραδέδωχε, τὰς μὲν ἡμετέρως εἰς τοὺς φίλους εὐποιίας ἢ 

μικροτέρας ἡγεῖσϑαι τῶν φίλων, τὰ δὲ ἐκείνων" εἰς. ἡμᾶς γινό-" 
μενα μείζω κρίνειν ἢ ἐκεῖνοι νομίζουσι. Ταῦτα φυλάττοντες 
ἀσάλευτον τὴν φιλίαν φυλάξομεν. " Ἰωδιμω ὃ Ἡσίοδος Ἐ56. 
αενῶν ἀφαιρεῖν τὴν εὐχέρειοιν. 

ἴ10. ΣῈ ΔῈ ΜΗ ΤΊ ΝΟΌΝ. Τοντέσει. ἰὴ τὸ μὲν" 
φωρόμενον εὔσχὴϊιον πεὶρὦ᾽ φυλάττειν; τὴν δὲ τῆς ψυχῆς ἐδ--" 

, σχημοσύνην μὴ φυλάττειν" τίς γὰρ ἂν ἡμῶν ἕλοιτο χΧατὰ πρόσ: 
οὐ ῳῸνν ἀλλοϊώδεις ὑπομένειν. παντοίας; ἀτολὺν δὴ τὸ μὲν εἶδος 
εἶναι “τοϊυύτους ἐϑέλειν, ᾿ἐλέγχεσθαι δὲ Ναϊὶὰ τὴν ψυχὴν ἐδτρέ: 
πιοῦὰ ὀγτὰς. Τῶν γὰρ τοιούτων τὸ εἶδοὶ κατηγορεῖ τοῦ ἤϑουξ"" 
τὸ ὅμοιον" ἀεὶ τοῦ ̓ ἀνὸμοίου, τὸ βέβαιὸν τοῦ ἐδχεροῦς. Εἷς δὲ δὲ 
μὴ ὁ νοῦς ἄφιλος ὧν καὶ ὃ λογισμὸς ἐλεγχέτω χὴν ἰδέαν τοῦ προσώπου; 
-- Εἷς σὲ μὴ τὸ συνειδὸς ἐλεγχέέξω τὴν ἰδέών᾽ ἀλλ οἷον τὸ. ὀννειδὸρι 
ἔστω καὶ τὸ εἶδος. δι : 

1117. ΜΗ4Ε. ΠΟΑΎΞΕΙΝΟΝ, “ΜΗΔ' ΑΈΕΙΝΟΝ. Εἰς 
καταφρόνητον τὸ πολλοὺς .ξενίζειν.". τὸ δὲ ἄξενον » μὴ πολλούς. 

 φῆσι φίλους κτήσῃ, μηδὲ μὴν: ἄφιλος ἔσο" “ὡς ἂν συμμύδτας: 

σχῇς ὀλίγους, καὶ μὴ γένῃ ἑταῖρὸς τῶν κακῶν, μηδὲ ἐβριϑεὴς 
τῶν ἀγαϑῶν, μηδὲ κὰχῶς εἰπὴς τοῖς ἀγαϑοῖξ: ἌΝ 

ΜΗΖῈ ΠΟ.ΥΎΥΞΕΙ͂ΝΟΌΝ. Τὸ μὲν μήτε πολύξεινον εἶναι 
μήτ᾽ ἄξεινον » ὅρον. ἐπιτίϑησι μετὰ τὰς φιλικὰς παρὰινέσεις᾽ 

ταῖς περὶ τοὺς ξένους ἡμῶν σπουδαῖς, μήτε. δι᾿ εὐχέρειαν πλῆ- 

, ϑὸς εἰσδέχεσϑαι δένων χωλύων, μήτε δι᾽ ἀγριότητα πρὸς πάντα 
δένον ἀποκλείειν τὸν οἶκον. Τὸ δὲ μήτε. κακοῖς, συγκολλᾶν͵ 

ἑαυτὸν, μήτε εἷς τοὺς ἀγαϑοὺς ὑβρίζειν, καὶ Πλάτωνος χροὶ 

τύναντος τὴν κρίσιν" αὐτὸς. χρῦν ἔστιν. ὃ λέγων ἐπ᾿ οὐδένι τὸν 
ϑεὸν οὕτω νεμεσᾶν » ὡς ἐπὶ τῷ τὸν ὅμοιον. αὐτῷ ψέγειν » ἐπαᾶι- 
γνεῖν᾽ δὲ τὸν ἃ ἀνόμοιον" ϑεῷ δὲ ὁ Ο ἀγαϑὸς ὃ ὅμοιος » ὃν οὐ δεῖ γει--' 

κείειν" δ᾽ δὲ καχὸς. ἀνόμοιὸς,. ὃν οὐ δεῖ ἀσπάζεσϑαι. Ἡ 

119. ΜΗΖ4Ὲ ΠΟΤ" ΟΥ̓ΦΟΜΕΝΗ͂Ν ΠΕΝΊΗΝ.. Ζ7ὴ». 

πενίαν; ἣν ἡμεῖς αὐτοὶ πρϑξεγοῦμεν, διχῶς, ἢ δὶ ἀργίαν, ἢ δι᾽ 

ἀσωτίαν πενύμενοι » ἢ ἀπὸ τοῦ παντὸς ἔχϑγεεν ἀποπληρωθεῖσαν 

ἡμῖν. Ταύτην οὖν ἀξιοῖ μὴ ὀνειδίζειν» ὡς τήν γε παρ᾽ ἡμᾶς ἀξίαν" 
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εἶναι μυρίων ὀνειδῶν,. οὐ βόηϑουμένην ὑφ᾽. ἡμῶν. Οὕτω δὴ 
καὶ νόσον τὴν μὲν εἱμαρμένην οὐ δεῖ ὀνειδίζειν, τὴν δὲ ἀπὸ 
τῆς ἡμετέρας ἀχρασίας διὰ τὴν ἀκρασίαν ὀνειδιστέον, οἷς ἐξὸν 
ὑγιαίνειν, οὐχ ὑπάρχει τοῦτο δι᾿ αὐτήν. Ψ 

121. ΓΑΏΩΣΣΗΣ ΤΟΙ. Ὃ μὲν ϑησαυρὸς τῆς γλώττης 
ἐστὶν ἡ χρύψις τῶν νοημάτων ἡ ἐν τῇ ψυχῇ» καὶ τῶν φαντα- 
σιῶν τῶν μὴ γενομένων ἐκφόρων ὑπὸ τῆς γλώττης προπετῶς 
κινουμένης" δεῖ γὰρ τὴν κίνησιν ἐπιμετρεῖν τῇ γλώσσῃ , καὶ τὸν 
καιρὸν τῆς κινήσεως, ἀλλ᾽ οὐ ταύτην κυρίαν εἶναι ἑαυτῆς. 
Τὸ δὲ πλείστην μὲν ἑαυτῆς εἶναι χάριν, μετρίας οὔσης, ἀρχὴν 
δὲ γίνεσϑαι μειζόνων καὶ ἀλγεινοτέρων ἀχουσμάτων τὴν προ- 
πέτειαν αὐτῆς, ἄμφω. παρέστησε, καὶ ὅτι αἱρετὸν τοῦτο τὸ μό- 
ριον, καὶ ὅτι φευχτόν. (Ὡς Πιττακόν φασι πέμψαντος αὐτῷ 
τοῦ ““μάσιδος ἱερεῖον, καὶ ἀξιώσαντος ἀντιπέμψαι τῶν μορίων 
αὐτῷ τὸ κάλλιστον ἅμα καὶ χείριστον, ἐξελόντα τὴν γλῶσσαν 
ἀποστειλαι. ἘΧαὶ διὰ τοῦτο δέδωκεν ἢ φύσις διὰ μὲν τῶν 

Σ ὀδόντων ἕρκος αὐτῇ πρόσϑεν καταχλειουσαν, μαλακὴν αὐτὴν 
οὖσαν καὶ εὐκίνητον" τὸν δὲ ἐγκέφαλον ἄνωθεν ὑπάρχοντα, τοῦ 
λόγου τὸ μέτρον αὐτῇ παρέχεϊν ἐνδεικνυμένην." Τῆς φϑεγγομέ- 
νῆς δηλονότι τὰ μέτρια» λείπεται δὲ τό ἐστιν" καὶ ἔστιν ὑπερβατόν" 
καὶ γλώσσης φειδωλῆς; τῆς κεχαλινωμένης, τῆς σμικρολόγου, 

28, ΕἸ ΔῈ ΚΑ͂ΚΟΝ ΕΙΠΟΙΣ. ἸΑλκαῖος" 
Εἴκ εἴποις τὰ ϑέλεις ἀκούσαις τὰ κ᾿ οὐ ϑέλεις, 

καὶ Ὅμηρος, 
ὋὉπποῖόν κ' εἴπησϑα ἔπος, τοῖόν κ' ἐπακούσαις, 

124. ΜΗΖῈ ΠΟΩΥΞΕΙΝΟῪ ΔΑ͂ΙΤΟΣ. Ταῦτα χώραν 
δίδωσι ταῖς καλουμέναις συμβολαῖς" αὗται γὰρ πολύξεινοι ἂν 
εἶεν ἐκ κοινοῦ πολλοῖς συσσιτεῖν προξενοῦσα. Ἰὴ οὖν εἶναι 

δυσπρόσιτον ἐν ταὕταις καὶ δύσκολον, ἐχούσαις δαπάνην μὲν 
ἐλαχίστην, χάριν δὲ πλείστην διὰ τὴν κοινωνίαν" οὕτως γὰρ 
πάλαι συνεσίτουν καὶ παρὰ “άχωσιν, καὶ παρ᾽ ἄλλοις, συνεισ- 
φέροντες εἷς τὸ χοινὸν ἕκαστοι, καὶ μετ᾽ ἀλλήλων ἑστιώμενοι. 
Μὴ ἀποστρέφου, φησὶ, τὰς τῶν φίλων εὐωχίας " ἡ γὰρ ἐξ ἐράνων 
εὐωχία, καὶ δαπάνην ἐξκουσσεύει καὶ πολλὴν ἀνώπαυσιν ἔχει. 

7206, ΠΜΗΖἘ ΠΟΤ᾽ ΕΞ ΗΟΥΣ 4711. Τοῦτο καϑαρότη-- 
τός ἐστι παράγγελμα. Πολλὰ γὰρ αἱ χεῖρες τῶν ἀναγκαίων 
μὲν, ἀκαϑάρτων δὲ ποιοῦσι" εἰς οὖν πρὸς τὸ ϑεῖον ἐνέργειαν 
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δέονται. καϑάρσεως, διότι τὸ ϑεῖον καϑαρόν. Δεῖ δὲ τὸ ὅμοιον 
αὐτοῖς ὑπηρετεῖν." μὴ σπένδειν οὖν μὴ προκαϑάραντας τὰς 
χεῖρας" πολλῷ ἄρα μᾶλλον τῷ ὅλῳ σώματι δεῖ καϑαρῶς πράτ-- 
τειν τὰ πρὸς ϑεούς" ἐκ γὰρ ἀκαϑάρτων ὀργάνων εἰ τιμῴημεν. 
αὐτοὺς, ἀποπτύουσιν ἡμῶν τὰς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἔργοις ἀράς" 

αὗται γάρ εἶσιν αἷ ἐπαραὶ ταῖς ϑυσίαις, ἢ ταῖς σπονδαῖς ἐπᾳ- 

δόμεναι. Ἔν μὲν οὖν Σπάρτῃ τοῖς εἰς ἀρχὴν καϑισταμένοις οἱ 
ἔφοροι προεκήρυττον μὴ τρέφειν μύστακας, ἵνα τοὺς τὸ φαῦλον 
τοῦτο καὶ εὐτελὲς παραβάντας μειζόνως κολάζωσιν" ὃ δὲ Ἡσίο-- 
δος νίπτεσϑαι τὰς χεῖρας παραινῶν πρὸ τοῦ, σπένδειν, ἐνδεί-- 
κγυται τὸν τοῦτο μὴ πεισόμενον μείζονος ἄξιον εἶναι καταγνώ--. 
σεως, ὡς ἀνεπιτήδειον πρὸς παιδείαν. ὔ 

. 729. ΜΗΔ ΑΝΤ᾽ ἨΕΖ“ΙΟΙΟ ΤΕΤΡΑΜΜΈΝΟΣ. Διὰ 

τούτων εἷς εὐσχημοσύνην παιδεύει. καὶ τὰ ἀναγκαῖα κελεύων 
εὐσχημόνως ἐκπληροῦν. Ἡ]ήτ᾽ οὖν ἀπεναντίας ἡλίου μήτ᾽ ἄνι- 
ὄντος, ὃ ἐστι πρὸ μεσημβρίας, μήτε εἰς δύσιν ἰόντος, ὅ ἔστι 
μετὰ μεσημβρίαν, οὐρεῖν, ἔνϑα δηλαδὴ τὴν πορείαν οὗτος 
ἀνύων ἐστὶ, μήτε προβάδην, ὅ ἐστι κινούμενον, τοῦτο πράτ- 
τειν, ἢ ἐν ὁδῷ, ἢ ἐχτὸς ὁδοῦ σεβόμενον ὅπου: μὲν τὴν εἰνοδίαν 
ϑεὸν, ὅπου δὲ τὴν ἀχτῖνα τοῦ ἡλίου τὴν πάσης ζωοποιὸν τῆς 
ὕλης, ὕπου δὲ ἁπλῶς τὴν ἀσχήμονα τοῦ σώματος διάϑεσιν λογι- 

ζόμενον" δεῖ οὖν τὸν εὔνοιαν ἔχοντα ϑεοῦ ἢ καϑήμενον ἐκπλη- 
ροῦν τὴν ἀνάγκην, ἢ πρὸς τοῖχόν τινα εἴσω τῆς αὐλῆς, οἷον 

ἀποκρύπτοντα τὸ αἶσχος τῆς φύσεως, καὶ ἐν παραβύστῳ πλη- 
ροῦντα τὰ ἐλαττώματα τῆς γενέσεως. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἐν νυξὶν εἴω-- 
ϑε τὰ τοιαῦτα καταφρονεῖσϑαι πολλοῖς καὶ τὸ ἀπογυμνοῦσϑαι 
δοκεῖ τισιν ἐν ταύταις μὴ ἄξιον εἶναι μάρτυρα τῆς ἀσχημοσύνης, 
ἐμνημόνευσε. μετὰ τῆς πρὸ. ἡλίου ἀπογυμνώσεως, καὶ τοῦ μὴ 
ἐν νυκτὶ τοῦτο χρῆναι δρᾷν" ὡς μακάρων εἶναι τὰς γύχτας, ὡς 

τότε μάλιστα ἐπιφανειῶν ϑείων γινομένων, διὰ τὴν ἡσυχίαν 
τὴν ἀπὸ τοῦ πλήϑους" τιμητέον οὖν αὐτὰς, καὶ οὐδὲν ἄσχημον 
πραχτέον, 

185. ΜΗ͂Δ᾽ 414014 ΓΟΝΗ͂ι. Ταῦτα τῆς ἀπαιδευσίας 
ὄντα ἔχγονα, κἂν σμιχρὰ ἧ, δεῖ παραφυλάττειν, καλῶς τοῦ 
Πλουτάρχου λέγοντος, ὅτι καϑάπερ ἐν λόγοις τὸ μὴ σολοικί- 
ζειν οὐ ϑαυμαστὸν, ἀλλὰ τὸ σολοικίζειν καταγέλαστον" καὶ 
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ἐν τοῖς ἔργοις δὺ τὸ μὴ πράττειν τὰ τοιάῦτα ἐπαινετὸν, ἀλλὰ 

τὸ πράττειν ἐπονείδιστον. “Δεῖν οὖν μεμολυσμένον ἀπὸ γονῆς 
ἀποκρύπξειν τὰ αἴτιω τοῦ “μολυσμοῦ.. καὶ μὴ γυμνοῦν ἐγγὺς 
τῆς ἑστίας". βωμὸς γὰρ καὶ αὕτη τῶν ϑεῶν, καὶ καϑημεριγῶν 

ϑυσιῶν καὶ σπονδῶν ὑποδοχής, Ἰὴ οὖν ἀπογυμνούμενον μοὶ 
λύνειν τὴν ἑστίαν.. «Ἐστίῃ "κυρίως μὲν τῇ ἑστίᾳ, οὐχ ὡς ϑεῷ" 
γῦν δὲ ἐπὶ τοῦ πρώτου ἐστὶ τῷ ἐν τι οἴκῳ βωμῷ. ἘΜΈ 
“4440. δὲ. ἢ: πλησίον, ἢ τῇ γονῇ. ᾿ 

751. 1Η|2 ΑἸΙῸ ΦΥΣΦΗΜΌΤΟ ΤΆΦΟΥ. Τὴν ἃ ἀρχὴν 
ἑκάστου τῶν σπουδαίων ἔργων ϑεῖόν τι δεῖ νομίζειν" μιμεῖται 

γὰρ᾽ τὴν κυρίως ἁ ἀρχὴν ϑεὸν οὖσαν. Σπουδαῖον δὲ καὶ ἡ τέ- 
κγωσις, ἅτε συντελοῦσα᾽ πρὸς τὴν ἀειγενεσίαν. Οὐ δεῖ οὖν ποι- 
εἴσϑαϊι ταύτην ἀπὸ μιασμάτων », ἀλλ᾽ ἀπὸ καϑαρότητος, πρὸς 

τὸ καὶ ὑπεναντίαν εἶναι τὴν τέκνωσιν τῇ τῶν τάφων ἐννοίᾳ" 

καὶ γὰρ γένεσίς ἔστι καὶ φϑορά. Δεῖ οὖν ἀπὸ δαιτὸς ϑεῶν, 
τουτέστι ϑεοῖς προσελϑόντα χαὶ εὐωχηϑέντα καὶ παρακαλέσάντα. 
τοὺς ϑεοὺς οὕτω παιδουργεῖν, ἀπὸ τῶν κοιῤῶν πατέρων τῆς 
τιμῆς ἀρχόμενον τῆς παιδουργίας. 4ύσφημος δὲ ὃ τάφος" 
ἐχεῖ γὰρ χλαυϑμοὶ γίνονται ὃμοῦ καὶ ὀδυρμοὶ πολλοί. Ἢ ἀπὸ 
τοῦ περιδείπνου λέγει" άφος γὰρ λέγεται. τὸ περίδειπνον, 

ὡς “Ὅμηρος, 
δαίνυ τάφον ᾿Δργείοισι. 

Πλάτων δὲ, μὴ μεθύοντα μίγνυσϑαι. 

.78θ. ΜΗΓ:Ζ53Ε ΤΟΤ᾽ ΦΕΝΑ͂ΩΝ ΠΟΤΑΪΤΩΝ. Οἱ παλιεμοὶ 
καὶ πᾶσαν μὲν τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν ὡς τρύφιμον καὶ αὐξη- 
τιχὴν τῶν φύσξων ἱερὰν ἐνόμιζον εἶναι τῶν ζωογόνων ϑεῶν ὁ 
μάλιστα δὲ τοὺς ἀενάους ποταμοὺς θείους ἐνόμιζον, τὴν ἀνέκ-- 
λειπιτον τῶν ϑεῶν οὐσίαν ἱκανῶς ᾿" μιμουμένους, καὶ δυνάμεις. 

ᾧοντο ϑείας ἔχειν ἐφεστώσας αὐτοῖς. Εἰκότως οὖν διὰ πάν- 

των ἡμᾶς παιδεύων εἷς εὐσέβειαν ἀξιοῖ μὴ διυβαίνειν εἰς ἀέ-- 
γαον ποταμὸν πρὶν εὐξώμεθϑα βλέποντες εἰς αὐτόν" εὔχεσθαι 
δὲ" ἀπονεψαμένους πρότερον... “Τὸν γὰρ ἄνιπτον διϊόγνεω διὰ 
κακίαν τοῦτο ποιεῖν τὴν καϊαφρονοῦσαν ὧν δεῖ μὴ παταφρο- 
νεῖν" χαὶ ἔστε καὶ τοῦτο σημεῖόν ρων ζωῆς Ἂ τὸ Ὑ ν 
τούτοις ἀμελεῖν τοῦ κωϑήκοντος. ν 
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142. ὉΣ ΠΟΤΑ͂ΜΟΝ ΔΊΑΒΗΙ. "Ἄλλοι γράφουσι ΚΑ4- 
ΚΟΤΉΤΑ' ἐπὶ κακότητα εἶδεν, ἀντὶ τοῦ ἐκακώϑη. ᾿Ἀρίσταρ-" 
χος δὲ ἀϑετεῖ τὸν στίχον τοῦτον. ᾿Αλλοι κακότητα ἔπι ἢ οἱονεὶ 
ἐπὶ κακῷ ἑαὺτόν.. 

144. ΜΗ4, ΑπΠὸ ΠΕῈΕΝΤΟΖΟΙΌ. [ἹΠέντοζον μὲν κα 
λεῖ τὴν χεῖρα, τοὺς δακτύλους ὄζοις εἰκάζων. ΧΛΩΡΌΝ δὲ, τὸ 

σαρχῶδες τῶν ὀνύχων, ὡς ζῶν καὶ ὡς ἅπαλόν. ΑὙΟΝ δὲ τὸ; 
ἄχρον τοῦ ὄνυχος, ὃ δὴ καὶ ἄζον ἐστὶ καὶ ἀναίσϑητον. Παρα- 

χὲἐλεύεται τοίνυν μὴ ἐν εὐωχίαις ϑεῶν τέμνειν τοὺς ὄνυχας" τέ- 
μϑοῦτὰς γὰρ πρόϊερον καὶ κεκαϑαρμένδυς τῇ ἑορτῇ παραβάλ-- 
λειν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν αὐταῖς τοῦτο ποιεῖν. Καὶ γὰρ τρόπον τινὰ 
γέκρωσίς ἐστι τῶν ἐν ἡμῖν μορίων τοῦτο, ἀφαιροῦντος αὐτὰ 
τοῦ σώματος, ὡς συμπεφυκότα τούτῳ καὶ συνυπάρχοντα ᾧ 
ἐρέφεται. Χρὴ οὖν εἰ μὴ ταῦτα προτυτοϑήσεις τοῦ λδιποῦ 
δώματος πρότερον, τουτέστιν ἐκτμηϑέντα 'ποιήσεις, ἦν τὰϊὰ 
ἐῶν ἄσβεστον ἐχόντων ζωὴν. ϑεῶν εὐωχίαις, μὴ ἀποστερεῖν 
ταῦτα ζωῆς" ἀλλότριον γὰρ ἐκείνων τὸ τοιοῦτον. Πεντάκλαδός 
ἡ χείρ. Φησὶν οὖν ξηρὸν τὸν. ὄνυχα, χλωρὸν δὲ ἐδ. χίψα αἷμαν 
᾿Ασεβὲς δὲ ὀνυχίξεσθαι ἐν ἑορταῖς θεῶν. 

7140. ΜΠΗ4ῈΕ ΠΟΤ᾽ ΟἸΝΟΧΟΗ͂Ν. Πολλὰτ τοιαῦτα καὶ 
τοῖς Πυϑαγοσρείοις ἐλέγετο" ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, καὶ χελι- 
δόνα μὴ εἰσδέχεσϑαι, καὶ μαχαίρᾳ πῦρ μὴ σκαλέύειν" συμβα- 
λικῶς παραινοῦντας τῶν ὀργιζομένων μὴ ἐπεγείρειν διὰ χόγων 
παροξυντικῶν τὸ πάϑος, καὶ φλυάραους μὴ εἰσάγειν εἰς τὸν οἷ» 
κὸν καὶ λάλους, καὶ μὴ δεῖν τὸ δίκαιόν ὑπερβαίνειν, Τοιοῦτον. 

οὖν καὶ τὸ ἐπιτιϑέναι τῷ κρατῆρι τὴν οἰνοχύὴην. συμβολικὸν παΐ» 
δευμα: τουτέστι, μὴ ἐπίπροσθεν ἄγειν τοῦ κοινοῦ τὸ ἰδιον. 
Ὁ. μὲν γὰρ κρατὴρ. προὔκειτο κοινὸς ἐν ταῖς τραπέζαις". ἐκ δὲ 
τῆς οἰνοχόης ἀρυόμενοι ἔπινον οἱ συνδειπνοῦντες. ἸΠήτ᾽ οὖν 
τὸ μέρος νομίζειν τοῦ ὅλου ὑπέρτερον, μήτε τὸ ἴδιον τοῦ κοινοῦ 
προτιμότερον" χαλεπὴν γὰρ. εἶναι τὴν ἐπ᾿ αὐτῷ μοῖραν ὡς ἕπο- 
μένην ἔχοντι ποϊνὴν ἀπὸ τοῦ παντὸς, ἐν ᾧ τὰ ὅλα τῶν μερῶν 
ἐϑέλει κρατεῖν. Οἰνοχόην κύαθον λέγουσι" τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπεὶ ὁ 
κρατὴρ ἵερός ἐστι καὶ κοινός" ἡ δὲ »οἰνοχόη διακοφητικὴ ; ἡ τὰν οἶνον 
ἑκάστῳ διανέμουσα. ᾿ἀπαγορεύει οὖν μὴ ποιεῖσϑαι τὸ χεῖρον ἐπίπρο- 

. ὅσϑὲεν τοῦ βελτίονός , καὶ ἑοῦ δεχομένου καὶ φυλάττοντος τὸ ἐξανελυῦν 
καὶ ἀναλίσκον. "Ἄλλοι δὲ λέγουσι, μηδέποτ᾽ ἐν δείπνῳ πρύσκεισο τῷ 
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πίνειν. Μόνοι γὰρ οἱ ἀεὶ πίνοντες ἀεὶ ἔχουδιν ἐπὶ τοῦ κρατῆρος τὴν 
οἰνοχόην. ἄλλοι δὲ μή φασι τὸ τρεφόμενον τοῦ τρέφοντος προτιμήσῃς, 
μηδὲ τὸ ἧττον τοῦ κρείττονος. 

748, ΜΠΗΖῈ ΖΔΟΙΠΟΝ ΠΟΙΩΝ. Οἱ μὲν, ὅτε δεῖ τὰς 
οἴχίας πρὸ χειμῶνος συντελεῖν᾽ ὃ γὰρ κρωγμὸς τῆς κορώνης 

χειμῶνος σύμβολον" οἱ δὲ, ὅτι μὴ ἀτελῆ δεῖν τὸν οἶκον ἐᾷν, 
μὴ ψόγον ἐπαγάγῃ παρ᾽ ἄλλων, οὗς τῇ κορώνῃ ἀπείκασεν, ὡς 
πολλὰ ἂν φϑεγξαμένους νεμεσῶντας ἐπὶ τῷ ἐλλειπεῖ. Δεῖ δὲ 
καὶ ἐπὶ τὰ ἄλλα τὸ παράγγελμα διατείνειν, ᾿καὶ μηδὲν τῶν 
ἡμετέρων ἔργων ἀτελὲς περιορᾷν φερόμενον, ἀλλ᾽ ἑκάστῳ τὸ 
προσῆκον ἐπάγειν τέλος. 

ΑἸΝΕΠΙΞΈΣΤΟΝ. «Ἀφιλοκάλητον, ἀκόσμητον. Ἔνωι 
δὲ ΑΝΕΠΙΡΡΕΚΤΟΝ γράφουσι, τουτέστιν ἀϑυμίατον. 

100, ΜΗΔ᾿ 4ΠῸ0ὺ ΧΥΤΡΟΠΟΔΏΝ. ΑΝΕΠΙ͂ΡΡΕ-. 

ΚΤΩΝ. Θυσίαν ταύτην ὃ Πλούταρχος πρόχειρον καὶ καϑημε- 
ρινὴν εἶπεν ὀρϑῶς ἀφ᾽ ὧν μέλλομεν ἐσϑίειν, ἱερὰ πάντα ποι- 
οὔντας διὰ τοῦ ἀπάρξασϑαι. Καὶ γὰρ αἷ τῶν ἱερῶν τραπεζώ-- 
σεις τοῦτο εἶχον" ἀπαρξάμενοι γὰρ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐδαίνυντο. Χρῆ- 
γε δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λουτρῶν τὸ αὐτὸ δρᾷν" ἐλούοντο δὲ περιχεό- 
μενοι κατὰ κρατός τε καὶ ὥμων" χρῆν οὖν καὶ τούτου πρότερον 
ἀφορίσαι τι πρὸ τῆς ἡμετέρας χρήσεως τοῖς ἱεροῖς ϑεοῖς, καὶ 

οὕτω τὸ λοιπὸν εἷς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν παραλαμβάνειν. 
ΧΥΤΡΟΠΟΖΔΩΝ. Τῶν ἐσχάρων τῶν μαγείρων. ΜΠερι- 

φραστικῶς δὲ χύτραν εἶπε. Τουτέστιν ἀπὸ χύτρας μὴ πρῶτον 
φάγῃς, πρὶν σπείσῃς ἐξ αὐτῶν τοῖς ϑεοῖς. ΑΝΕΠΙΡΡΕ- 

ΚΤΩΝ δὲ, τουτέστιν ἀϑύτων, ἐφ᾽ ὧν ϑυσίαν οὐκ ἐποίησας" 
ῥέζειν γὰρ τὸ ϑύειν" τουτέστι, σπένδε πρῶτον, καὶ τότε ϑύε. 
ἹΠηδὲ μὴν λούσῃ, ἐὰν μὴ εὔξῃ καὶ σπείσης. - - 

152. ΜΗΔ᾿ ἘΠ᾽ ΑΚΙΝΗΤΟΙ͂ΣΙ. Τὺ μὲν τετριμμένον 
ἐπὶ τάφων τὰ παιδία μὴ ἱδρύειν" ἀκινήτους γὰρ τούτους εἶναι 
δεῖν. ᾿.41λλ᾽ οὐ μόνον δωδεκαταῖον παῖδα ἢ δωδεκάμηνον, ἀλλὰ 
καὶ πάντα ἄνθρωπον φεύγειν τὰς τοιαύτας ἕδρας. Μήποτε 
κάλλιον Πλούταρχος" ὅτε μὴ δεῖν τὰ νεογνὰ ἀκίνητα ἐᾷν, καὶ 
ἀποτίϑεσϑαι ἐν ἀκινήτοις" ἀσϑενέστερα γὰρ γίνεται" κινεῖν δὲ 
αὐτὰ ὅτε μάλιστα, χἂν ἐπί τινων αὐτά τις καϑιζάνῃ κινουμέ- 

γων Ἐχαϑιζάνειν καὶ σαλεύειν διὰ τούτων, οἷα τισιν εὐκίνητα 
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κλιίδια μεμηχάνηται πρὸς τὴν τῶν παιδίων εὐνήν. Οἱ μὲν ἐπ΄ 
ἀκινήτῳ τάφῳ ἢ βωμῷ" νόμος γὰρ παρὰ Ῥϑωμαίοὶς, ὅστις φησὶ τάφον 
μὴ κινεῖν, τουτέστιν ὀρύττειν. Ποτὲ οὖν φηδι μὴ ἐάσῃς τὸν παῖδά 
σου δώδεκα ἐτῶν ἐπὶ τάφῳ καϑέξεσθαι" ἐπεὶ, καὶ ἀνὴρ ἂν τοῦτο ποι-. 
ἠδῃ, βλάπτεται, πολλῷ μᾶλλον ὁ παῖς, --- ἤλλλοι δέ φασι μὴ ἀγύ- 
μναστον ἀφήσῃς τὸν παῖδά σου ἀπὸ δώδεκα ἐτῶν, οὐ μὴν οὐδὲ δωδε- 
κάμηνον" ὅϑεν ἐκενοήϑη τὸ ἀεὶ κινεῖν τὼ παιδία, 

"δ. ΜΗΖΈῈΈ ΤΥΝΩΑΙΚΕΙ͂ΩΙι “ΟΥΤΡΩι.  ἸΠὴ δεῖν 
συναπογυμνοῦσϑαι ταῖς γυναιξὶ τοὺς ἄνδρας" πρὸς γὰρ τῷ 

ἀσχήμονι, καὶ ἀπόῤῥοιαί τινες ἐκ τῶν γυναικείων σωμάτων καὶ 
περιττωμάτων χωροῦσιν , ὧν ἀναπίμπλασϑαι τοὺς ἄνδρας μο- 
λυσματῶδές ἐστι" καὶ τοῖς εἷς τὸν αὐτὸν ἀέρα εἰσιοῦσι, καὶ τοῖς 

εἷς τὸ αὐτὸ ὕδωρ, ἀνάγκη τούτων ἀπολαύειν. 4]ιὸ καὶ ἐπὶ 

χρόνον τινά φασι ποινὴν παραμένειν τοῖς τοῦϑ᾽ ὑπομείνασιν, ἐν 
ᾧ τὸν μολυσμὸν ἀνάγκη μένειν ἐπ᾽ αὐτοῖς. ἐς 

ΜΗΔῈ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΙ. Περιεργασίας δίκην γυναικῶν" οἷ δὲ ὅτι 
κελεύει μὴ συλλούεσθαι γυναικὶ, ἢ μὴ, ὡς γυνὴ, ὡραΐζου λουόμενος, 
οἷον μὴ μύροις ἢ τισὶ. χρίσμασι χρῶ, ἢ ὅτι αἵ γυναῖκες κόσμου χάριν 
κέχρηνται τῷ λουτρῷ, οἵ δὲ ἄνδρες διὰ κόπων ἀνάπαυσιν λούονται. 

161. ΗΔ’ ἽἹΕΡΟΙΣΙΝ. Ἰηδὲ ἐὰν συμβῇ σοι ἐν ἷε- 
ροῖς εὑρεϑῆναι, μέμψῃ τὰ μυστήρια" ταῦτα γὰρ ὃ ϑεὸς πάνυ 
μέμφεται. 

᾿ 7158. ΠΩΜΕΥΕΙ͂Ν ΑἸ4Η..4. 1Πὴ ἀδήλως κατὰ σεαυ-- 
τὸν καὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου μωμεῖν τὰ ἱερά. Ἔστι δὲ καὶ τοῖς 
ἑξῆς συνάψαι, 

ἀΐϊδηλα ϑεὸς νύ τοι καὶ τὰ νεμεσσᾶ, - 

"ἀδήλως δηλονότι ἐπὶ τῶν τοιούτων μέμφετα. Ἢ οὕτως" μὴ 

ἐπὶ τοῖς αἰϑυμένοις ἱεροῖς ἀΐδηλα, τουτέστι μάταια, διανοη- 

ϑῇς, ϑεὸς γὰρ καὶ ταῦτα μέμφεται. Οὐ μόνον ὅτι δεῖ μὴ μω- 

μεύειν τὰ ἴερά" τοῦτο γὰρ παντὸς ἦν εἰπεῖν" ἀλλὰ τὸν παραβάλλοντα 

ἱεροῖς δρωμένοις μηδένα βλάσφημον λόγον λέγειν, μηδὲ ὑβρίζειν μη- 

δένα" καὶ γὰρ ταῦτα ἄδηλά ἐστι, καὶ ἀφανῆ ὄντα ποίαν ἕξει ποινὴν, 

παραιτητέον " νεμεσᾶν γὰρ αὐτοῖς τὸν ϑεὸν ὡς ἀλλοτρίοιρ τῆς ἰσότητος. 

159. ΜΗΖΈΠΟΤ᾽ ΕΝ ΠΡΟΧΟΑ͂ΙΣ. Ταῦτα διαγράφει 

Πλούταρχος, ὡς εὐτελῆ καὶ ἀνάξια παιδευτικῆς Πούσης, μὴ 

οὐρεῖν ἐν προχοαῖς ποταμῶν ἢ κρηνῶν, μηδ᾽ ἀποπατεῖν, τοῦτο 

γὰρ τὸ ἀποψύχειν. Ἴσως δὲ καὶ ταῦτα παρακελεύεται τῆς ἰδιω- 

τείας τῶν πολλῶν στοχαζόμενος. Οὐ γὰρ πάντες ἔχουσι νοῦν, 
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ἀλλὰ καὶ ταῦτά τενες ἂν παρίδοιεν. ᾿Ιποψύχειν, ἀφοδεύειν, ἢ 
᾿ὠποπνευμοατίζειν,. ἢ ἀναψύξεως χάριν τοῦ σώματος, τοῖς ποραρόμη, 
δεύμασιν ἴστασθαι, ἢ ἢ ἀποπλύνειν, ἢ ἀπονίπτειν. 

162. ὯΔ᾽ ἝΡΔΕΙΝ. Ὑοῦτο τὸ τέλος ἐστὶ τῶν παραγ- 
γελμάτων, ἱκανὸν δὲ εἰς τὸ παιδεῦσαι ἡμᾶς τὸ ἑαυτὸν ἦϑος 

4 εὐλαβουμένους τὴν φήμην. Οὐ γὰρ ὅσον ἀρετῆς οἱ ἄνϑρωπρι 
σφάλλονται, τυσοῦτον καὶ κρίσεως ἀρετῆς, φησὶν ὃ Πλάτων. 
Τὴν οὖν χαλεπὴν φήμην φυλακτέον εἰς δύναμιν. Ἡ γὰρ κακὴ 
φήμη, κούφη μέν ἐστιν ἢ ὑπενεγκεῖν, κεντοῦσα τοὺς ὑπ᾽ αὖ- 
τῆς ὀγνειδίστους γινομένους, ἔτε δὲ καὶ ἀρξαμένην ταύτην παῦ-- 
σαι χαλεπόν" εἰώϑασι γὰρ οἱ ἄνϑρωποι πολλαπλασιάζειν, ἃς 
ἂν παραλάβωσι φήμας, καὶ ἐκ. σμικρῶν μεγάλας ποιεῖν. “ Καὶ 

τέλος προσέϑηκεν, ὅτι. κινδυνεύει καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀλη- 
ϑὴς εἶναι πᾶσα φήμη, ἣν λαοὶ πολλοὶ φημίξωσι" καὶ διὰ τοῦτο 

, ἔχειν τι καὶ αὐτὴν θεῖον. Πολλάκις γοῦν ὃ μὲν ἄρξας αὐτῇς οὐκ 
ἔστιν, εὔστοχος δὲ αὕτη. δι’ αὐτῶν ἀναφαίνεται: τῶν ἀποβαινόν-. 

τῶν» ὥστε εἰκότως δεῖ φυλάττεσϑαι τὴν κακὴν φήμην. Καὶ 
τοῦτο οὖν χρήσιμον » τὸ δεῖν καὶ δόξαν ὑφορᾶσϑαι τὸν παι- 
δευόμενον. Οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀληϑὲς ὃ λέγει Γοργίας " ἔλεγε δὲ, 
Τὸ μὲν εἶναι, ἀφανὲς, μὴ τυχὸν τοῦ. δοκεῖν" τὸ δὲ δοκεῖν, ἀσϑε- 

-γὲς, μὴ τυχὸν τοῦ εἶναι. Παρὰ γὰρ τοῖς πολλοῖς καὶ τὸ δο-3 

κεῖν ἰσχὺν ἐ ἔχει, καὶ τὰ ἐκ’ τοῦ δοκεῖν ἀποβαίνοντὰ δυσχερῆ δεί- 

κνυται οὐκ ὄντα ὀλίγα. ἹΜᾶλλον οὖν ὡς Ἐενοχράτης ἔλεγε) 

Τοῦ μὲν οὖν φίλον ““λέξανδρον ἔχειν ἕνεκα, μηδ᾽ ἂν τὸν δάκτυ- 
λον κινῆσαι, τοῦ "δὲ μὴ ἐχϑρὸν, πάντα ἄν πράξαι" οὕτω καὶ 
Ἡσίοδος τῆς μὲν παρὰ τοῖς πολλοῖς δόξης ἀξιοῖ ποιεῖσϑαι λό-: 

γον μηδένα, τῆς δὲ ἀδοξίας, ἵνα “μὴ συμβῇ. ᾿ πᾶντα ποιεῖς 

σϑαι λόγον. 

167. ΗΜΩΤΑ͂ Δ᾽ ΕΚ ΔΙΌΘΕΝ. Αἱ ΣΤ τῆς τῶν ἦμεν 
ρῶν ἐκλογῆς καὶ ἀπεκλογῆς παραινέσεις ἔχουσι μὲν τὰς ἀρχὰς 
ἔχ᾽ τῶν παρατηρήσεων. Ἄλλαι δὲ παρ᾽ ἄλλοις ἐκράτησαν, ἐπεὲ 
καὶ παρ᾽ Ὀρφεῖ τινες αὐτῶν διδχκρίσεις, καὶ ἐν τοῖς ᾿ἀϑηγαίων 
πατρίοις διωρίσϑησαν, καὶ αἱ μὲν ἀγαϑαΐ τινὲς, αἵ δὲ φαῦλον 

μέσαι δέ τινὲς εἶναι. . Καὶ οὐχ ὅλας ἡμέρας μόνον ὑπέλαβόν 

τίνες" εὐκαιρίαν ἔχειν πρὸς καταρχάς τινὼν πράξεων, ἀλλὰ καὶ 
ἐἰδρια τῆς ἡμέῤας, ὅτε μὲν τὰ ἑωθινὰ ἐπιμινοῦντες, ὅτε δὲ τὼ 
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περὶ δείλην ὀψίαν, ὕπου δὲ καὶ, τηῖς μὲν ϑεοῖς οἰκεῖα τὰ πρὸς 
μεσιημιβρίᾳν. εἰρήκασιν, ἥρωσε δὲ τὰ μετὰ μεσημβρίαν. “Ο γοῦν 
Ἡσίοδος τὰς πολλὰς. ἐν τούτοις εἰδὼς τῶν κώτ᾽ αὐτὸν παρα- 

τηρήσεις εἰς τὰς ἡλίου χιγήσεις καὶ σελήνης, ζαὶ τὰ πρὸς ἀλλή- 
λους αχέσεις αὐτὸς ἀποβλέψας. ἀγάγει τὰς τῶν. ἐπρτηδείων καὶ 

ἀνεπιτηδείων διαφορὰς, ἀφ᾽ ὧν μάλιστα γίγεται. πάντα μὲν τὰ 
ῥνητὰ τῶν κιγουμένῳν » ἄλλα δὲ μᾶλλον ἄλλων" πρὸς τὰς δὲ 
τὰς περιόδους αὐτῶν οἰχείως ἢ ἀλλοτρίως ὁ ἔχεε τῶν γινομένων. 
4)ηλοῖ. δὲ καὶ τῶν φυτῶν τὰ μὲν σελήνῃ συγκινούμεγα τὰ δὲ 

ἡλίῳ. Τὰ μὲν γὰρ ῥόδα καὶ ἴα καὶ μετὰ τούτων τὰ ἡλιοτρόπια; 
πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα τρέπει τὰ φύλλα ; καὶ πρὸς καταδυόμε-- 

νὸν ὡσαύτως εἰς ἑσπέραν ῥέποντα" τὰ δὲ τῶν ἐλαιῶν φύλλα 
διδάσκει καὶ τοὺς γεωργικοὺς γεγονέγαι τροπὰς ἢ χειμερινὰς ἢ 
ϑερινὰς, διὰ τῆς ἑαυτῶν περίτροπῆς, ὅτε μὲν ἄνω τὸ μελάν: 
τερον ἰσχόντων, ὅτε δὲ τὸ λευκόν. Τὰ δὲ τῶν αἰλούρων ὄμμα- 
τά φᾶσι καὶ τὰ σπλάγχνα τῶν μυῶν πάντων φϑίνειν μὲν σελής 

γης ληγούσης, αὔξεσθαι δὲ ἀκμαϊούρης. ἘΪ μὲν περὶ πανσέ- 
ληνὸν ἐξαιρεϑείη, τὴν. γόνιμον. ἀρχὴν ἔτι φυλάττει, καὶ αὖϑις 
βλαστάνει κατὰ τὴν προσήκαυσαν. ὥραν" εἰ δὲ φϑινούσης, ἄγο 
γον γίνεται" καὶ ἁπλῶς, τὰ μὲν πληρουμένης, εὐθηνεῖται, τὰ 
δὲ. ληγούσης οὐτῆς,:. τοῖς, μὲν ὠφελίμου τῆς ὑγῤότητος οὔσης, 
ὃ» διαχεῖ τὸ σεληναῖον φῶς αὐξόμενον, τοῖς δὲ βλαβερᾶς. “9. 
χεταὲ οὖν ὃ “Ησίδδος ἐκ τῆς τριακάδος, κωϑ᾽ ἣν ἡ ἀληθής ἔστι 
σύνοδος ,, ὅτε μὲν οὖσαν τριακάδα. ἄνευ ξξαιρέσεως, ὅτε δὲ χϑ', 
ὅτε καὶ ὑπεξαιρεῖταε ἢ πρὸ. αὐτῆς ὑπὸ ᾿4ϑηνᾳίων,᾿ Μιὸ. καὶ 
αὐτὰς ἫΝ τὴν. οὖσαν «ριᾳκάδα λαμβάνειν εἶπεν 0 1. Ὁ 

ὑτ᾽ ἂν. δή. μὲν ιλαρὶ. γρένανχεᾷ ἄγώδινο: Ἐλρμτ: ὑὸς 
Ἑϊκότως. ἐν ἀπὸ ταύτης. ἤρξατο, χαϑ'᾽ ἣν “ἢ σύνοδος, ΦΜεῖ γὰρ 
τὴν. κοινωνίαν. αὐτὴν ὡς μίαν ἀρχὴν. οὖσαν ἀμφοτέρων ἀρχὴν 
πριεῖσϑιαι χαὶ τῷν ἡμερῶν, ἃς ἐκ τῆς. πρὸς ἀλλήλους ποιοῦσε 

σχέσεως... Βούλει, δὲ ἐκ ταύτῃ τά κε ἔργα τοῦ μηνὸς ἐφορᾷν 
πάντα . καὶ τὴν τροφὴν ἀπομερέζειν τοῖς ἐργάταις, «τὸ μὲν εἰς 
τὴν τοῦ παρελϑύντος συντεῖνον ἐπίσκεψιν. τῶν πονηϑέντων, 

τὸ δὲ εἰς τὴν τοῦ μέλλοντος συντελοῦν προεροπὴν͵ τῶν ἜΑΣΟΝ 
σομένων, .. ᾿ 

ΉΜΗΤΑ Δ᾽ ΕΚ ΦΙΟΘΕΝ. Οὐ ῬΡ ΒΡ ὡς 
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. ἀπὸ τοῦ Διὸς λέγει εἶναι, τὰς δὲ λοιπὰς οὖχί, Διαιρεῖ δὲ 
μόνον ταύτας, τὰς μὲν ὡς πρὸς γνῶσιν καὶ τὸ φιλοσοφεῖν συμ-- 

βαλλομένας, τὰς δὲ ὡς ἐργαστικὰς, καὶ τὰς μὲν, ὡς ἐν τῇ 

ἡμῶν σπουδῇ, τὰς δὲ, ὡς ἐν τῇ τοῦ ἀέρος φύσει κειμένας. 

168. ΤΡΙΗΚΑΔΑ ΜΉΝΟΣ ΑΡΙΣΤΗΝ. Διότι ἣ Χ' 
ἀπομιμεῖτωι τὴν ἀλήϑειαν, κατὰ γὰρ ταύτην ἡ σελήνη τῷ ἡλίῳ 

συνέρχεται καὶ συνήνωται. Καὶ ἐπεὶ ἴδιον τῆς ἀληϑείας τὸ 
μονοειδὲς ἐναντίως τοῦ ψεύδους ἐχούσης » τὸ γὰρ ψεῦδος πο- 
λυσχιδὲς, διὰ ταῦτα ὡς ἕνοποιὸς ἡ λ΄ τῇ μονοειδεῖ ἀληϑ είᾳ 

ἀπείκασται. 

110. ΕΥ̓Τ’᾽ ΑΝ 4 ΠΗΘΕΙΗΝ. ὋὉπόταν τὴν ἀληϑῆ 
σύνοδον οἵ λαοὶ διαχρίνοντες ἄγωσι. Τοῦτο δέ φησιν, ὅτι ἄλλοι 
ἐν εἰχοσιοχτὼ ἡμέραις, ἕτεροι δ᾽ ἐν πλείοσι, τὴν σύνοδον γί- 
γεσϑαί φασιν" ἀλλὰ μὴν καὶ ἐμβολιμαίους ἀναπλάττονται μῆ- 

γας. Ὅταν μετὰ ἀληϑείας κρίνωσιν οἵ ἄνθρωποι τὰς ἡμέρας, ἤτοι 
ὅταν τὴν ἀληϑῆ ἐπίστανται σύνοδον, καὶ μετὰ ἀκριβείας γινομένην. 
Ἄλλοι γὰρ ἀλλοίως δοξάξουσιν ,) ἐπειδὴ καὶ ἐμβολιμαίους μῆνας εἰώϑασι 
τιϑέναι. Αὗται γὰρ αἴ ἡμέραι εἰσὶ παρὰ τοῦ ϑεοῦ, αἱ τῆς σελήνης, 
οὐχὶ τοῦ μηνός" ἐπειδὴ αἴ τοῦ μηνὸς ἡμέραι, οὐχ αἴ αὐταὶ πανταχοῦ, 
αἱ δὲ τῆς σελήνης, αἵ αὐταί, 

111. 41 4Ὲ ΓΑἅΑ͂Ρ ἩΜΕΡΑ͂Ι ΕἸΣΙ ΖΊΟΣ. Τὴν μὲν 
τριαχάδα πεποίηται ἀρχὴν, δι᾽ ἣν εἴπομεν αἰτίαν, οὐχ ἐργά- 
ζεσϑαι ἀξιώσας ἐν αὐτῇ, ἀλλ᾽ ἐποπτεύειν τὰ ἔργα. Φασὶ γοῦν 

τινὲς τότε καὶ τοὺς μύρμηκας ἡσυχίαν ἄγειν" ἐπιδήλως καὶ 
τοῦτο. πολλοῖς γίνεται τεκμήριον τοῦ εἶναι τριακάδα, καὶ τὴν 
σελήνην σύνοδον ποιεῖσϑαι πρὸς ἥλιον. Τὴν δὲ σῦν ἀνίερον 
«Αϊγύπτιοί φασιν, ὅτι μίξεσι χαίρει κρυπτομένης ὑπὸ τοῦ ἡλίου 
τῆς σελήνης. Καὶ μήποτε καὶ τρῦτο τὸ ζῶον, ὡς χϑόνιον καὶ 
γεννήσεσι χαῖρον » οἰκεῖόν ἐστι πρὸς ταύτην εἰχότως μάλιστα 

τῆς ϑεοῦ τὴν συνοδικὴν φύσιν, ἣν πρὸς ἥλιον λόγον ἔχειν ὡς 
ϑήλεος πρὸς ἄῤῥενά φασι. ἹΜετὰ δὲ ταύτην ἀπὸ τῆς νουμη- 

ψίας ἀρξάμενος ἐπαινεῖ τὰς τρεῖς, τὴν ἕνην, οὕτως καλῶν τὴν 

ψουμηνίαν παρὰ τὸ ἕν, τὴν τετράδα, τὴν ἑβδόμην, καὶ πά- 
σας ἱερὰς λέγων, τὴν δὲ ἑβδόμην καὶ ὡς ἩἩπόλλωνος γενέ- 
ϑλιον ὑμνῶν, διὸ καὶ ᾿4ϑηναῖοι ταύτην ὡς ᾿Αἀπολλωνιακὴν τι- 
μῶσι δαφνηφοροῦντες, καὶ τὸ καγοῦν ἀποστρέφοντες, καὶ 
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ἐμνοῦντες τὸν ϑεόν. Ἔχουσι δὲ αἷ τρεῖς μεσότητα ἀριϑμητι- 
,κὴν, καὶ ἢ τετρὰς μετὰ τῆς ἑβδομάδος τὸν εἴκοσι καὶ ὀχτὼ 
ἀριϑμὸν, καϑόσόν ἥ σελήνη δίησι τὸν Ζωδιακόν. Αἱ γὰρ 
λοιπαὶ ἐπικινήματα αὐτῆς ἔχουσιν, ἵνα καταλάβῃ τὸν ἥλιον. 
Ἡ μὲν οὖν πρώτη, ἢ καὶ ἕνη ῥηϑεῖσα, ὡς ἀρχὴ, ϑεῖόν ἐστι, 

καὶ γὰρ πᾶσαν ἀρχήν φησι Πλάτων εἶναι ϑείαν, καὶ γενέϑλιος 

αὐτοῦ καλεῖται τοῦ μηνός. Καὶ ὃ μὴν ἐν αὐτῇ παρ᾽ Ὀρφεῖ 
προσαγορεύεται μονόχερως μόσχος. “πλῶς μὲν γὰρ ὃ μὴν, ὡς 
γενέσεως ἐργάτης, λέγεται βοῦς" ὡς δὲ πρώτην ἔχων τότε τῆς 
οἰκείας οὐσίας τὴν ἔκφασιν, μόσχος" καὶ διὰ τὸ μοναδικὸν, 
μονόκερως. Ἢ δὲ τετράς ἐστιν ἐν τῇ μονάδι συγγενής " διότι 
καὶ αὐτὴ πάντας περιέχει τοὺς ἁρμονικοὺς λόγους, οὗς εἶχεν ἣ 
μιοονὰς σπερματικῶς, τὸν μὲν ἐπίτριτον ποιοῦσα πρὸς τὴν τριάδα, 
τὸν δὲ διπλασίονα πρὸς τὴν δυάδα, τὸν δὲ τετραπλασίονα πρὸς 

τὴν αὐτὴν μονάδα. Οὗτοι δέ εἶσιν οἵ ἁρμονικοὶ λόγοι" ὃ διὰ 
τεσσάρων, ὃ διὰ πασῶν, ὃ δὶς διὰ πασῶν. ἫἪ δὲ ἑβδομὰς 

ἄλλως ἐναρμόνιος, ἐκ μονάδος οὖσα, καὶ δυάδος, καὶ τετρά-- 

δος, καὶ ἔχουσα δὶς τὸ διὰ πασῶν, καὶ ταύτῃ μὲν τῇ τετράδι 
συγγενὴς. » τῇ τε μονάδι, καϑόσον ἀπ᾿ αὐτῆς γεννᾶται μόνης 
τῶν εἴσω) δεκάδος" τῶν δ᾽ ἄλλων, ὃ μὲν. ὑφ᾽ ἑνὸς, ὡς τετρὰς 
καὶ ἐννεάς" ὃ δὲ ὑπὸ δυοῖν, ὡς ἡ ἑξὰς, ᾧπὸ τοῦ δύο καὶ τρία, 
καὶ ἡ ὀγδοὰς, ὑπὸ τοῦ δύο καὶ τέσσαρα" καὶ οὐδένα γεννᾷ, 
καϑάπερ ἡ δυὰς καὶ ἧ τριὰς γεννῶσιν, ἡ μὲν ἄλλον, ἡ δὲ 
ἄλλον. Διὰ μὲν οὖν τὸ ἐναρμόνιον ̓ ᾿Απόλλωνος ἥ ἥρμοσε γενέ- 
σει" διὰ δὲ τὸ ἀμήτορα, καὶ ἀϑήλυντον εἶναι, τῆς ᾿4ϑηνᾶς 
αὐτὴν εἶπεν ἱεράν. 

7112. ΠΡΩ͂ΤΟΝ ΕΝΗ, ΤΕΤΡΑΩΗ͂Σ ΤῈ. ἸἩντὶ τοῦ ἡ 
πρώτη ἡμέρα τῆς γεννήσεως. (Φιλόχορος δὲ ἐν τῷ περὶ ἧμε-- 
ρῶν, ἡλίου καὶ ᾿Απόλλωνος λέγει αὐτήν" ἡ δ΄ Ηρακλέους καὶ 
Ἑρμοῦ ἐστιν" ἡ δὲ ἑβδόμη ἱερὰ ᾿Απόλλωνος, ἐν αὐτῇ γὰρ ἐτέ- 

χϑη" διὸ καὶ ἑπτάτονος αὐτοῦ ἢ κιϑάρα" ἣ τετρὰς, ρακλέ- 
ους" ἐν αὐτῇ γὰρ ἐτέχϑη. Καὶ λέγομεν ὅτι 

Τετράδι κοῦρος ἔγεντο, καὶ οὕποτε πάγκακός ἕσται. 

Τὴν ἔνην πρώτην φησὶν ὡς τῇ ἀριϑμητικῇ ἁρμύξουσαν, ἣ πρώτη 
τῶν μαϑηματικῶν, ἐν ἧ προηγεῖται ἡ μονάς. Τὴν δὲ τετάρτην, 
τοὺς ἁρμονικοὺς περιέχουσαν λόγους " καὶ τὸν διὰ τεσσάρων, τὸν καὶ 

15 
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, ἐπίτριτον" τρία γὰρ καὶ ἕν, τέσσαρα" τὸν διὰ πασῶν, τὸν καὶ διπλά- 
σιον" δύο γὰρ καὶ δύο, τέσσαρα" τὸν δὶς διὰ πασῶν͵, τὸν καὶ δὶς δι- 
πλασιαξόμενον" δὶς γὰρ δ΄ ὀκτώ. 

714. ΟΓΖΩΟΑΤῊ Τ᾽ ΕΝΩΤΗ ΤΕ. Τὴν ὀγδόην καὶ ἐνά- 
τὴν εἰκότως καὶ ὡς συντελεστικὰς ἐπαινεῖ, χαὶ διὰ τοῦτο ἡγεῖ- 
σϑαι αὐτὰς τῶν ἀνθρωπίνων ἔργων. Ἧ μὲν γὰρ πρώτη πάσας 
ἔσχε τὰς διαστάσεις, κύβος οὖσα ἐκ τῆς δυάδος, καὶ τὴν ἐπὶ 
τῇ πρώτῃ ποιησαμένη πρόσοδον" ἡ δὲ δευτέρα πρώτη τετρα- 
γωνικὸν ἔχεν εἶδος, ἀπὸ περιττοῦ τῆς τριάδος αὐτὴν γεννη- 
σαμένης. Διὸ καὶ ἥ μὲν ὡς τελείως διαστᾶσα, ἡ δὲ, ὡς ἀπὸ 

τελείου γενομένη, τέλος ἐπάγουσι τοῖς κατειργασμένοις ἐν 
αὐταῖς. 

715. ἘΞΟΧ᾽ ΜΕΞΟΜΈΕΝΟΙΟ. Μετὰ τὴν ζ΄ γίνεται 
ἀμφίκυρτος, ἤτοι ὑπὲρ τὸ ἥμισυ φωτιζομένη. Διὰ τοῦτό 
φησιν, ᾿ 

Ἔξοχ᾽ ἀεξομένοιο. 

Τὴν δὲ ἑβδόμην ὡς ὑπὸ μόνης γεννωμένην τῆς μονάδος, 
καὶ ὡς μὴ γεννῶσάν τινα τῶν ἐντὸς δεκάδος ἀριϑμῶν" τὴν δὲ 
ὀγδόην, ὡς κύβον καὶ πρώτην τὴν τριχῇ διάστασιν δεχομένην. 
Τοῦ γὰρ τετραγώνου ἐπιπέδου ὄντος (δὶς γὰρ δύο᾽ τέσσαρα) 
ὃ κύβος στερεός ἐστιν, ὡς τὴν εἰς μῆχος καὶ βάϑος καὶ πλάτος 

ἔχων κίνησιν" δὶς γὰρ τέσσαρα, ὀκτώ" ὅϑεν καὶ συντελεστι-᾿ 
κός ἐστι πάσης ἐργασίας" τὴν δὲ ἐννάτην, ὡς ἀπὸ τοῦ γ' τε- 
τραγωνιζομένην, ὡς. ἔστιν ἰδεῖν ἐν τῷ πλίνϑῳ. Τετράγωνος 
δὲ ἀριϑμός ἐστιν, ὃ ἰσάκις ἶσος μετρούμενος, ἤτοι ὑπὸ δύο 

ἴσων ἀριϑμῶν" ὡς τὸ δὶς δύο, δ΄. χύβος δὲ, ὃ ἰσάκις ἶσος 

ἰσάκις, ἤτοι ὃ ὑπὸ τριῶν ἴσων ἀριϑμῶν μετρούμενος, ὡς τὸ, 
δὶς δύο, δ΄. καὶ τετράκις δύο, ὀκτώ. Ὃ τοίνυν ὄγδοος ἀπὸ 
τοῦ β' κύβος γίνεται. “έγεται ἡ ϑ' καὶ κατὰ τοῦτο συμφέρον 
εἶναι, ὡς ἀπὸ τελείου ἀριϑμοῦ γενομένη τοῦ τρία, ἀρχὴν 
ἔχοντος τὴν μονάδα, μέσην τὴν δυάδα, καὶ τέλος τὴν τριάδα, 

. ἤτοι τὴν τριχῆ διάστασιν καὶ τὸν τετραγωνισμόν. Πᾷς δὲ 
ἀριϑμὸς ὃ ὑφ᾽ ἑαυτὸν πολυπλασιαζόμενος τετράγωνος λέγεται, 
ὡς τὸ τρὶς τρεῖς ἐννέα. . 

7106. ἙἘἙΝΔΈΚΑΤΗ ΤΕ. Τῶν μετὰ τὴν δεκάδα ἀριϑμῶν 
ς ε ὃ , ᾿ (ὃ 2 -" Ζώ " - Ἀ , [4 
ἢ ἑνθεχάτη τὴν μονάθα ἀποστοιχειουται. ὁ καὶ ταυτὴν, ὡς 
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ἀναλογοῦσαν πρὸς ἐχείνην, ἐπήνεσεν, εἴς τε τὸ πόχους προ- 
βάτων ἐξαιρεῖν, καὶ καρποὺς ἐκ τῆς γῆς ἀμᾶσϑαι" συγγενῆ 
γὰρ ταῦτα ἀλλήλοις, ἐπεὶ καὶ τὸ ϑερίζειν, κείρειν καλοῦσι τὴν 
γῆν, καὶ τὸ κείρειν, οἷον ϑερίζειν ἐστὶ τοὺς ὄϊς. ᾿ἤμφω δὲ εἰς ᾿ 

τὴν τοῦ σώματος τείνει ϑεραπείαν" τὸ μὲν, εἰς τὴν τρόφὴν, τὸ 
δὲ, εἷς τὴν σχέπην. Καὶ οἰκεῖα τῇ ἑνδεκάτῃ μὲν, ὡς ἀρχῇ τῆς 

τρίτης πεντάδος, τῆς μάλιστα αὐξητιχῆς τοῦ σεληναίου φωτός" 
τῶν γὰρ τριῶν πεντάδων ἣ πρώτη, ἀτελεστάτη" ἡ δὲ τρίτη, 

-τελειοτάτη. Καὶ εἴτε τροφὴν αὐτῆς, εἴτε περίβλημα τὸ ἀφ᾽ 
ἡλίου φῶς λέγειν ἐϑέλεις, οἰκείαν ἐρεῖς τὴν ἑνδεκάτην, ἀρχὴν 
οὖσαν τῆς τελειωτικῆς τοῦ φωτὸς πεντάδος, εἷς τε ϑερισμὸν, 

καὶ εἷς κουρὰν τῶν προβάτων. Τῇ δωδεκάτῃ δὲ, ὡς ἔτι μει- 

ζόνως αὐξητικὴ τοῦ φωτὸς, οὕτως τὴν ἀρχὴν εἶχε τῆς τελείας 
ἐπιδόσεως πρὸ αὐτῆς" ἔχει δὲ καὶ τὴν ἐννέα μετὰ τῆς πλευρᾶς 
καὶ μέχρι τῆς ἀπὸ τοῦ τρία τελειότητος ,- καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ ἐννέα 
ἰσότητος. Εἰ δὲ καὶ δὶς ἔχει τὴν ἑξάδα τὴν πρώτην τοῖς ἑαυ- 
τοῦ μέρεσιν ἴσην καὶ διὰ τοῦτο τελείαν, εἰκότως ἔπρεπε ταῖς 
ἀπὸ τῶν τελείων καρπώσεσι. 4]ιὸ καὶ μᾶλλον ἐσϑλὴ λέγεται 
χαὶ εἰκότως, διότι καὶ αὐτῶν ἔστι τῶν ϑεῶν ἀριϑμὸς, τήν τε 
ἀῤῥενοποιὸν αὐτῶν ἐξάδα καὶ τὴν ϑηλυπρεπῆ περιλαβὼν οὗτος 
ὃ ἀριϑμός.. Ὅτι δὲ καὶ φυσικὴν ἔλαχεν ὃ ἀριϑ μὸς οὗτος οἴκει- 
ὅτητα πρὸς τὰ ὑφάσματα, ὧν ἕνεκεν καὶ τοὶς ὃϊς κείρουσι διὰ 

τῶν ἑπομένων ὑπομιμνήσκει. 

711. ΠΕΙΚΕΙ͂Ν δὲ κυρίως τὸ ξαίνειν" ὅϑεν καὶ τὸ, 
πεξαμένη χερσί" - : 

νῦν δὲ τὸ κείρειν. ΕΥ̓ΦΡΟΝΑ͂ ΚΑ͂ΡΠΟΝ. ᾿Ηδύτατον, τέρ- 

ποντὰα τὴν ψυχὴν, ἢ εὐφραίνοντα. 
719. ΤΗ͂ι ΓΑ͂Ρ ΤΟΙ ΝΕΙ͂ ΝΗΜΑ͂ΤΙ. ὋὉὺ μὲν ἀράχνης 

φυσικῶς κινεῖται πρὸς τὰς ὑφάνσεις, ἔχων τι κατὰ τὴν φαν- 

τασίαν εὐδιάρϑρωτον, ὡς δηλοῖ, κύκλους ἐπὶ κύκλοις ἐξυφαί- 

γῶν, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ κέντρῳ τῶν κύκλων ἐνεδρεύων τὰ ϑηρώ- 
μενα, ἵνα ἐξ ἴσου πάντων ἀπέχῃ τῶν ἐμπιπτόντων" καὶ ϑαυ- 

μαστὸν οὐδέν" ὥσπερ ἄλλα τῶν ζώων κινεῖται κατὰ φύσιν ὑπ᾿ 
ἄλλου τῆς φύσεως, ὃ καὶ προεῖπε πρότερον, τὰ μὲν συνοδι- 
κῶς, τὰ δὲ πληροσελήνων, οὕτω καὶ τὸν ἀράχνην πρὸς ταύτην 
ἔχειν συμπαϑῶς τῶν Ἐ πλήρεις οὐσῶν ἡμερῶν τελευταίαν. Εἰ 

155. 
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γὰρ μετὰ γένοιτ᾽ ἂν ἀποχρουστικὴ, καὶ ἀφαίρεσιν ἀναγάγοι 
τοῦ φωτός" αὕτη δὲ ἀεὶ αὐξητικὴ. μόνως, καὶ τοῦτο ἔχει τε- 

λευταία. Δ,εῖ δὲ κἀχεῖνο συνορᾶν, ὅτι μάλιστα δεῖ τοῖς ὑφαί- 
γουσι φωτὸς, ὅπερ αὐτὴ προξενήσει, τέλειον ἔχουσα τὸ φῶς 

ἄδεκτον ἐλαττώσεως. Ὃὧ μὲν οὖν ψυχρὸς ἀὴρ καὶ νεφελώδης 
ἐμποδών ἐστι τοῖς ἔργοις" ὃ δ᾽ ὑπὸ τοῦ φωτὸς ἑκατέρου ϑερ- 

μαινόμενος συμπράττει πρὸς πάντα τὰ τοιαῦτα. Τὸ μὲν οὖν 
ἄρχεσθαι τῶν ἔργων ἐν αὐτῇ καλόν" χαὶ τοῦτο φυσικῶς μὲν οἵ 
ἀράχναι, κατὰ δὲ πεῖραν οἵ ἄνϑρωποι γινώσχουσι. Τὸ δ᾽ 
ἐναντίον, τὸ καϑαίρειν τοὺς ἱστοὺς περὶ πανσέληνον, αἴτιον 
εἶναι τοῦ κόπτεσθαι τὰ ὑφάσματα, τῶν ἄκρως ἐστὶ δεδημευ-- 
μένων. Ἔν ἡ νήϑει τὰ νήματα αὐτοῦ ὁ ἐν τῷ ἀέρι πετόμενος ἀρά- 
χνῆς, ὅταν ὡς ἔμπειρος ἀνὴρ, ὁ μύρμηξ ϑησαυρὺν ἑαυτοῦ σωρεύῃ ἐκ 
σληρεστέρας ἡμέρας ὑπὲρ τὴν νύκτα, ἸΙουλίου καὶ Αὐγούστου. ---- Ὡς 
ἐργαστικωτέρας οὔσης τῆς δωδεκάτης, τῷ νήυματι τῆς ἀράχνης χρῆται" 
ΑΕΡΣΙΠΟΤΗΤΟΣ ΔΈ, τῆς ἐν ἀέρι πετομένης. 

180. ΗΜΠΑ“ΤΟΣ ΕΚ ΠΗΕΙΟῪ. Καϑὸὺ τὸν φωτισμὸν ἢ 
: σελήνη πλήρη ἔχει ἐν αὐτῷ. 

ἩΜΟΑ͂ΤΟΣ ΕΚ ΠΑΕΙΟΥ. Ἢ ἐν μεγάλῃ ἡμέρᾳ, ἢ ἐκ 
τοῦ πλείστου τῶν ἡμερῶν. ἸΑ͂ΡΙΣ δὲ νῦν ὁ ἔμπειρος μύρμηξ" 
σωρὸς δὲ ὃ ϑησαυρός. : 

182. ΠΗΝΟΣ 4 ἹΣΤΑΠΠΕΝΟΥ. Καλῶς ἐπέστησεν ὃ 
Πλούταρχος, ὅτι τὸ σπεῖραι καὶ τὸ φυτεῦσαι, οὐχ ὑπὸ τῶν 
αὐτῶν ἔοικεν ὠφελεῖσϑαι. Τὸ μὲν γὰρ σπέρμα δεῖ καταβληϑὲν 
χρυφϑῆναι πρῶτον εἴσω τῆς γῆς καὶ σαπῆναι, καὶ οὕτως ἑαυ- 
τοῦ διαδοῦναι τὴν δύναμιν εἷς τὴν περικρύψασαν αὐτὸ γῆν, ἵν᾽ 
ἐξ ἑνὸς πυροῦ τιχὸν ἢ κριϑῆς γένηται πλῆϑος. 4᾽ιὸ καὶ ὑετοῦ 
δεῖσϑαι καὶ πάχνης αὐτό φασι τὴν ἀρχὴν πιεζόντων ἔσω καὶ 
χεόντων τὰς ἐν αὐτῷ φυσικὰς δυνάμεις. Τὸ δὲ φυτὸν ῥδιζωϑὲν 
βλαστῆσαι χρὴ καὶ ἀναδοῦναι τὸν ἐν τῇ ῥίζῃ κρυπτόμενον λό-- 
γὺν, οἷον διυχευϑείσῃ διὰ φωτός" ὥστ᾽ εἰκότως τὴν τρισκαι- 

δεκάτην πρὸς μὲν τὸ σπείρειν ἀνεπιτήδειον εἶναι, πρὸς δὲ τὸ 
φυτεύειν ἐπιτηδείαν. Τὸ γὰρ προκαλέσασϑαι τὸν ῥιζικὸν λόγον 
καὶ εἰς ἐπίδοσιν ἄγειν καὶ βλάστην, ἐσήμῃνεν διὰ τοῦ ὀνόματος 
πρὸς ἃ συντελεῖ, πλεῖον ὃν τὸ ἐκ τῆς σελήνης ἐν ταύτῃ φῶς. 
ἱστάμενον μῆνα, ὡς εἰκάδα ἔλεγον" μετὰ δὲ τοῦτο πρώτην φϑίνοντος, 
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δευτέραν φϑίνοντος. Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς ἱερὰς λέγει τῆς 
᾿ϑηνὰᾶς. 

7184, ἝΚΤΗ 4᾽ Ἢ ΜΈΣΖΣΗ. Τὴν ἐκκαιδεκάτην μέσην 
ἕχτην εἰπὼν, ὠφέλιμον εἶναι τοῖς φυτοῖς φησιν, δι᾿ ἣν εἴπο- 
μὲν αἰτίαν" τὸ γὰρ φῶς χλιαρὸν ὃν τὸ σεληναῖον τότε καὶ ὕ- 
γρὸν προσκαλεῖται τὴν βλάστην αὐτῶν" τῶν δὲ ἀνθρώπων πῶς 
ἄῤῥεσι μὲν σπέρμασι σύμφορον, ϑήλεσι δὲ ἀσύμφορον" αἴτιον 
δὲ τούτων, ὅτι τὸ μέν ἐστε ξηρότερον, τὸ δὲ ὑγρότερον τῶν 
σπερμάτων, οἷς καὶ αὐτὸ τὸ ἄῤῥεν διαφέρει τοῦ ϑήλεος. Καὶ 
διὰ ταῦτά φασι καὶ τὰς συλλήψεις τὰς μὲν βορείων πνευμάτων 

ὄντων γινομένας εἶναι ἀῤῥενογόνους, τὰς δὲ νοτίων ϑηλυγό- 
γους" καὶ μέντοι καὶ τὰς διαρϑρώσεις τῶν ϑηλέων ἐμβρύων 
βραδυτέρας γίνεσϑαι, ἢ τῶν ἀῤῥένων, διὰ τὸ ἐκεῖ τὴν ὑγρό- 
τητα μὴ ῥαδίως κρατεῖσϑαι ὑπὸ τῆς δημιουργούσης ἐν τῇ φύσει 
ϑερμότητος. Φυσικῶς οὖν εἴρηται τὴν ἑκκαιδεκάτην ἀῤῥενο-- 
γόνον μὲν ἄριστον εἶναι, ϑήλεσι δὲ ἀσύμφορον" ἔχει δέ τινα 
καὶ πρὸς γάμους ἐναντίωσιν, τῆς σελήνης πάμπολυ τοῦ ἡλίου 
διεστώσης. 41]ιὸ καὶ ᾿4ϑηναῖοι τὰς πρὸς σύνοδον ἡμέρας ἐξελέ- 
γοντο πρὸς γάμους, καὶ τὰ ϑεογάμια ἐτέλουν, τότε φυσικῶς 
εἶναι πρῶτον οἰόμενοι γάμον τῆς σελήνης οὔσης πρὸς ἡλίου σύν- 
οὗον. Ἑξκαιδεκάτη οὐκ ἐπιτηδεία τοῖς φυτοῖς " τὸ γὰρ τῆς σελήνης 
φῶς χλιαρὸν ὃν σηπτικόν ἐστι. Τότε οὖν τὰ τμηϑέντα ξύλα σήπεται, 
καὶ ὃ μεταχεόμενος οἶνος ὀξίξει, 

871. ΟΥΔῈ ΜῈΝ ἫἯἫ ΠΡΩΤΗ. Τὴν πρώτην ἕκτην 
ἀνεπιτηδείαν πρὸς κόρης γέννησιν εἶναι βούλεται, καί τοι τῆς 
᾿Ἀρτέμιδος οὖσαν ἱερὰν, ὡς γενέϑλιον τῆς ϑεοῦ. 4]ιὸ καὶ προ-- 

τέραν γενέσϑαι φασὶ τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἵνα καὶ μαιεύσηται τὸν 
ἀδελφόν. Καὶ πῶς γὰρ οὐ μέλλει ϑεοῦ λοχείας εἶναι πρεπόν- 
τῶς ἱερὰ ἡ ἕκτη, πρώτη τελεία οὖσα, καὶ τῆς λυχείας,, οὐ 

τῶν ἔτι ἀτελῶν οὔσης, ἄμβλωσις γὰρ ἡ ἐκείνων ἐστὶ διάκρισις, 

ἀλλὰ καὶ τῶν τελείων; Ἢ μὲν οὖν ἄρτεμις τελεσιουργὸς οὖσα ᾿ 

τῶν κυημάτων; καὶ ἐχφαντικὴ τῶν φυσικῶν λόγων, τῶν ἀρα- 
τησάντων τῆς ὕλης, εἰκότως ἐν τῇ ἕκτῃ γενέσϑαι μυϑολογεῖται. 
Ταῖς δὲ τῶν ϑνητῶν ϑηλείων γενέσεσιν εἰκότως ἐστὶν ἀνάρμο- 
στος αὕτη, διότι χρατεῖ μὲν ἡ ϑεὸς αὕτη τῶν σεληνιακῶν φω- 
τισμῶν, ἔστι δὲ παρϑένος καὶ γεννᾷν οὐκ ἐθέλουσα, Πρὸς 
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οὖν τὴν τῶν ϑηλείων γένεσιν ταύτην ἀνεπιτήδειον δείκνυσι, συμ- 
φέρουσαν δὲ, ὡς ἐρεῖ, πρὸς τὴν ἀνδρῶν" ἐχκτομαῖς δὲ ἐρίφων 
καὶ ἀρνίων, ος εἶπε ΠΩΕ“(Ι͂ ΜΗ ΖΏΩΝ, ἐμπρέπουσαν, ὡς τὸ 

γόνιμον καὶ τούτων τῆς ἐχτομῆς ἀφαιρούσης. ἸΠήποτε δὲ καὶ 
αὕτη φυσικῶς ἥ ἑξὰς ἀνδράσι μὲν εἰς τελείωσιν οἰκεία, γυναιξὶ. 

δὲ οὐ, δυοῖν ἔγγονος οὖσα, δυάδος καὶ τριάδος, καὶ τῆς τριά-. 
δος ἐν αὐτῇ κρατούσης. Ἔστι γὰρ τριμερὴς, ἐκ μονάδος, δυά- 
δος, καὶ τριάδος, οἷς ἐστιν ἰση, καὶ διὰ τοῦτο τελεία. "Πρὸς 

μὲν οὖν ϑείαν γένεσιν εὖ ἔχει, πρὸς δὲ ϑνητὴν ἀσυμμέερως τὴν 
τοῦ ὁμόρου γένους. 

. 7900. ΕΣΘΖΗ 4᾽ “ΝΩΑ͂ΡΟΓΟΝΟΣ. ΕἸ ὃ περισσὸς ἃ ἄῤῥην 
ἡρνλ είλνες ὧν, ὡς ὃ ἄρτιος ϑῆλυς εὐδιαίρετος, καὶ ὃ μὲν 

μονάδι φίλος, ὃ δὲ δυάδι, πρῶτον ὄντα τὸν τρία περισσὸν 
εἰκότως ἂν εἴποις ἀῤῥενοπώτατον. Οὗτος δὲ καὶ συντεϑ εἰς 
ἑαυτῷ καὶ διπλασιασϑ εὶς ἐποίησε τὸν ἕξ, καὶ ἐπεὶ μονὰς καὶ 
δυὰς καὶ τριάς εἶσιν οὗτοι μόνη πρόοδος ἐπιστροφὴ τὸν Ἑξ 

᾿ ἀπετέλεσεν. ὥστ᾽ εἰκότως ἀῤῥενογόνος ἑξὰς οὐκ οὖσα, “τοῖς 

γεννᾷν ὀφείλουσιν εὐάρμοστος, ἀλλὰ τοῖς ἀναινομένοις τὴν 
γέννησιν. Εἰ δὲ φιλοψευδεῖς οἱ ἐν ταύτῃ γεννώμενοι λέγονται, 
καὶ παραλογισμοῖς χαίροντες, καὶ χρυφίαις συνουσίαις, οὐ 
ϑαυμαστόν. Καὶ γὰρ ἢ φάσις αὐτὴ τὸ εἶδος προφαίνει τῆς 
διχοτομίας ψευδόμενον" οὐ γάρ ἐστι κατὰ ἀλήϑειαν ἶσον τῷ 
φωτιζομένῳ τὸ σκιερόν. Καὶ ὅτι εἰ ἀόρατος δυὰς εἰς τὴν γέ- 

γεσιν αὐτῆς παρείληπται » τὸ ψεῦδος ἱποιχουρεῖν μετὰ τῶν 
χρυφίων δαρισμιῶν οὐκ, ἂν ϑαυμάσαις. 

«ΑΝΩΑΡΟΓΟΝΟΣ. Τίκτειν παῖδας ἄῤῥενας ἐν αὐτῇ ἀγα- 

ϑὸν, τὸ δὲ ϑηλείας, οὐ καλὸν, οὔτε εἷς τὸ γαμηϑῆναι, οὔτε 
εἷς τὸ γεννηθῆναι. 

192. ΠΗ͂ΝΟΣ 4᾽ ΟΓΖΟΑἉΤΗ͂ι. Τὴν ὀγδόην τοῦ μηνὸς, 
τοῦ Ποσειδῶνος ἱερὰν ὡς ἐπὶ τρία διαστᾶσαν, πρώτην τῷ τρι- 
αινούχῳ ϑεῷ προσήκειν εἰχότως λέγουσι, καὶ Ζριχίτωνι τόῶν 

ἄρχοντι τῶν ἐν κινήσει στοιχείων. 4ιὼ καὶ τοὺς ταύρους αὐτῷ 
φέροντες ἀνῆκαν, ὡς δρμητικοὺς, καὶ τοὺς χάπρους" ἄμφω 

γὰρ διὰ ϑυμὸν ἀκάϑεκτοι γίνονται, πραῦνονται δὲ ἐχτμηϑέν- 
τες" εἰχότως οὖν τὴν τῷ κινητικῷ ϑεῷ προσήκουσαν ἡμέραν 
[ὡς καὶ τὴν ἀκίνητον γῆν κινεῖν ᾿Ενοσίχϑων καλούμενος ὠκεί- 
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ωσαν ταῦτα τὰ ζῶα δρμητικὰ ὄντα" καὶ μήποτε τὸν μὲν ταῦ- ἡ 
ρον ὡς τῆς ὑγρᾶς οὐσίας τὰς ἀστάτους τῶν κινουμένων δρμὰς 
κινοῦντα. 4]ιὸ καὶ ὃ ϑεὸς οὗτος οὐ μόνον ᾿Ενοσίχϑων, ἀλλὰ 
καὶ ᾿“σφάλειος ὑμνεῖται. Καὶ οἱ τοὺς σεισμοὺς παύειν ἐϑέ- 

λοντες, Ποσειδῶνι ϑύουσιν. Ἔχει ἄρα καὶ ἣ πραὔνουσα διὰ 
τῆς τομῆς τὰ ζῶα οἰκεῖα τῷ ϑεῷ πρᾶξις οἰκειότητα πρὸς τὴν 
ἱερὰν τοῦ Ποσειδῶνος ταύτην ἡμέραν. 

798. ΟΥ̓ΡΗΩ͂Σ 4Ὲ α(ὙΩΖΦΈΚΑΤΗΙ ΤΑ. ΜΕΡΓΟΥΣ. 
Τὰς ἡμιόνους οἰκειοῦσι τῇ σελήνῃ" διὸ καί τινες αὐτήν φασιν 
ἐφ᾽ ἡμιόνων ὀχεῖσθαι. Καὶ γὰρ ὃ μὲν ἵππος ἡλιακόν ἐστι ζῶον, 
ὡς εὔδρομον, ὡς χϑόνιον, καὶ τυφῶνι φίλον, καὶ συνουσιαστι- 

κόν" ἡ δὲ σελήνη μέση ἀμφοῖν, γῆς μὲν ἔχουσα τὸ σκοτίζεσϑαι, 
ἡλίου δὲ τὸ οἰκεῖον εἰληχέναι φῶς. Ταύτῃ μὲν οὖν οἰκείωται 
πρὸς αὐτὴν ἥ ἡμίονος. Τῇ δὲ δυοκαιδεκάτῃ προσέταξε τού-- 
τους δαμάζειν, ἵνα πρᾳότεροι γίνωνται, διότι τὸ στάσιμον ἣ 
δυοδεχὰς ἔχει πέρας οὖσα τῶν αὐξήσεων πρῶτον, ὡς προείπο- 
μεν. Ἔχει δὲ καὶ ἥ πρὸς τὸ περατοῦν ἄλλως ἡ δυοδεκὰς οἷ- 
κειότητα,, τοῖς εἴδεσι τοῦ ἀριϑμοῦ τὸ πέρας ἐπάγουσα. Πρώτη 

᾿ γὰρ αὕτη περισσάρτιος, ὃς οὐκ ἦν πρὸ αὐτῆς, οὐδ᾽ εἰσω δεκά- 
δος. ΣΣυγκλείουσα οὖν τὰ εἴδη τῶν ἀριϑμῶν εἰκότως περα- 

τωτική ἐστι, καὶ ἱστᾶσα τὴν πρόοδον τῶν λόγων, ὅϑεν δα- 
μαστιχαῖς πράξεσιν ἐμπρέπειν ἔδοξε, καὶ ἡμιόνων τῶν μικτὴν 
ἐχόντων γένεσιν καὶ αὕτη μικτὴ οὖσα ὡς περισσάρτιος, καϑά- 
περ εἴπομεν. Δεῖν οὖν ἐν ταύτῃ δαμάζειν ἡμιόνους, ἐπιβάλ-- 

λοντα τὼ χεῖρε καὶ πωλοδαμνοῦντα τοῦτο τὸ ζῶον.. 
794, ΕΙΚΑΖΊΊΙ 4᾽ ΕΝ ΜΕΓΑΜΖΗ͂ι. ἸΠεγάλην λέγει, παρ᾽ 

ὅσυν τὸ πλεῖστον τῶν ἡμερῶν τοῦ μηνὸς ἔχει. ΄ 4Φ΄ιὰ τοῦτο διὰ 
πάσης ἡμέρας ἐπιτηδεία εἷς τὸ γεννᾶσϑα. ΜΕΓΑ͂ΖΗΝ δὲ 

τὴν εἰχοστὴν εἶπεν, οἱονεὶ μεγάλων ἀποτελεστικήν. “Ἄριστος 

δὲ καὶ πολυΐστωρ ὃ ἐν ταύτῃ τικτόμενος. 
109. ΠΡΗΥΝΕΙ͂Ν. ᾿Αντὶ τοῦ ῥαδίως τις ἐπιϑεὶς χεῖρα 

πᾶν ὅτιοῦν ἡμερώσει. Φυλάττουσι δὲ μὴ λυπεῖσϑαι ἢ τετάρτη 
καὶ ἡ εἰχὰς τετάρτη, ἐπειδὴ ἱεραί εἶσιν αἵ ἡμέραι καὶ τέλειαι εἷς 

τὸ βλάψαι. - - 

ΠΕΦΥΖΜΑ͂ΞΟ 4Ὲ ΘΥΜΩι. Τοὺς πρὸ τούτων δ΄ στί- 

'χους οὐδὲ μνήμης ὃ Πλούταρχος ἠξίωσεν, ὡς ἂν μὴ φερομέ- 
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νους, τούτους δὲ ἐξηγούμενος ἀξιοῖ μὴ ἐγκαλεῖν τῷ Ησιόδῳ, 
ὡς ἂν γελοίως εἰπόντι, μὴ χρῆναι λύπας ἑαυτῷ κινεῖν ἐν ταύ-- 
ταις, ὡς δέον ἐν ἄλλαις τισὶ τοῦτο ποιεῖν" οὐ γὰρ τοῦτο λέγει, 
ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἱεραῖς ταύταις μάλιστα τὰς λυπηρὰς ἀποσκευάζε-- 

σϑαι ἐνεργείας" ἃς εἰ καὶ ἄλλοτε δεῖ ὡς ἀναγκαίας αἱρεῖσθαι, 
ἐν ταύταις οὐ δέον. Τὰς δὲ τετράδας ἄμφω εἶναι ἱεράς" τὴν 
μὲν ὡς μάλιστα τὸ σεληναῖον ἐκφαίνουσαν φῶς" τὴν δὲ, ὡς 
τοῦτον ἔχουσαν πρὸς τὴν τετράδα λόγον, ὃν ἡ ἑβδόμη πρὸς 
τὴν νουμηνίαν. Καὶ γὰρ ἢ τετάρτη καὶ εἰκοστὴν ἑβδόμην ἔχει 
τάξιν πρὸς τὴν ἐσχάτην. 

802. ἘΝ ΔῈ ΤΕΤΑἉΡΤΗ͂Ι ΜΗ͂ΝΟΣ “ΓΕΣΘ᾽ ΕἸΣ 
ΟΙΚΟΝ ΑΚΟΙΤῚΝ. Ὅτι μὲν ἀρχαία ἡ διὰ τῶν οἰωνῶν μαν- 
τεία, καὶ ταῦτα δηλοῖ, καὶ ὅτι οἱ αὐτοὶ οἰωνοὶ πρὸς ἄλλα μὲν 
δεξιοὶ, πρὸς ἄλλα δ᾽ ἐναντίοι, σαφῶς ἐδήλωσεν, εἰπὼν, 

οἵ ἐπ᾿ ἔργματι τούτῳ ἄριστοι. 

τὴν δὲ τετάρτην εἶναι γαμικὴν, εἰκότως, ὡς πρώτην καὶ κατὰ 
σύνθεσιν καὶ κατὰ πολλαπλασιασμὸν, ἐκ τῆς γονίμου γενομέ- 
γὴν δυάδος, ἧς τὸν γάμον ἱερὸν εἶναί φαμεν" καὶ ὡς τῶν 
ἁρμονικῶν λόγων περιεχτικὴν, ὧν ἔμπροσϑεν εἴπομεν, τοῦ διὰ 
τεσσάρων, τοῦ διὰ πασῶν, τοῦ δὶς διὰ πασῶν, καὶ ὡς μητέρα. 
τῆς δεκάδος, ἥτις κοσμικός ἐστιν ἀριϑμὸς, καὶ ὡς μεσότης μο- 
γάδος καὶ ἑβδομάδος, κατὰ τὴν ἀριϑμητικὴν μεσότητα" διὰ γὰρ 
ταῦτα πάντα γάμοις οἰκείας. Καλὴ μέν ἐστιν ἡ τετάρτη εἰς τὸ γα- 
μεῖν, ἀλλ᾽ ὅμως οἰωνοσκόπησον πρώτως. --- Ἡ τετάρτη ἱερὰ 'άφρο- 
δίτης καὶ Ἑρμοῦ, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς συνουσίαν ἐπιτηδεία. 

804, ΠΕΉΠΤ ἊΣ 4᾽ ΕΞ..4Ε4Σ96 “1. Ὅτι μὲν ἧ πεμ- 
πτὰς δίκης ἐστὶν ἀριϑμὸς, καὶ τῶν Πυϑαγορείων ἠκούσαμεν 
λεγόντων, “καὶ λέγονται σαφῶς αἰτίαι παρ᾽ ἐχείνοις. διττὸν 

δέ ἐστι τὸ ἔνγον τῆς δίκης, ἢ τὸ παραβαῖνον κολάζειν, καὶ τὴν 
πλεονεξίαν - ἀφαιρεῖν, ἢ τὸ ἔλασσον ἐπανισοῦν καὶ εὐεργετεῖν. 
ἄμφω οὖν αἱ πέμπται δικαστικαὶ ἂν εἶεν" ἦ μὲν αὐξητικὴ, ὡς 
προσϑετικὴ τοῦ λείποντος, ἢ δὲ φϑινὰς, ὡς ἀφαιρετικὴ τοῦ 
πλεονάζοντος. Εἰ δὲ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ, δηλονότι καὶ τὸν ὅρκιον 
ϑεὸν κολαστικὸν ὄντα τῶν συγχεόντων τοὺς ὅρκους εἰκότως ἐν 

τῇ πέμπτῃ γενέσθαι τῇ φϑινάδι φασὶ, καὶ τὰς τιμωροὺς δαί- 

μονας τὴν γένεσιν αὐτοῦ πενταδικὴν οὖσαν περιέπειν, καὶ γὰρ 
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αὐτὴν τὴν πρωτίστην δίκην περιέχειν" χαὶ τούτων τὴν αἰτίαν 
ὑμνοῦσιν, ὡς οὖσαν τῶν ἀπολειπομένων τοῦ ϑείου νόμου τι- 
μωρὸν, ὥς φησι Πλάτων. Εἰκότως δ᾽ ἄρα τὸν Ὅρκον εἶναι 
τῆς Ἔριδος παῖδά φησι, διότι καὶ ἡ Ἔρις πασῶν ἐστι μονὰς 

᾿ τῶν ἐπιτροπευόντων τὰς καχεργέτιδας δυνάμεις. Καὶ αἰτιῶν- 
ται αὐτήν" προείρηται δὲ ἡμῖν πλείω περὶ τούτω» ἐν ἄλλοις. 

807. ΜΕΣΣΗ Δ᾽ ἙΒΩΑΟΜΑΤΗ. Τὴν ἑπτακαιδεκάτην 
᾿ ἐπιτηδείαν τίϑεται πρός τε τὴν τῶν καρπῶν εἰς τὴν ἅλω ϑέσιν, 

καὶ πρὸς ὑλοτομίαν, τῶν τε πρὸς ϑαλάμους οἰκείων ξύλων εἰς 
ὀροφὴν, καὶ τῶν πρὸς νεῶν κατασκευήν. Τὸ μὲν οὖν ὕλοτο- 
μεῖν τηνικαῦτα συμβαίνει τοῖς ἔμπροσϑεν, ἐν οἷς εἶπε, τότε 
χρῆναι τοῦτο ποιεῖν, ὅταν ἄρχηται τὸ μετόπωρον. 

808, ΕΥ̓ 1.4.4,’ ΟΠΙΠΤΕΥΟΝΤΑ͂. Καλῶς περιβλεψά- 
μενος τοὺς ἄνδρας, τῇ ἅλωνι ἐν τῇ ἑβδόμῃ ἀποϑέσϑαι τὰ γεν- 
νήματα, 

τῆμος ἀδηκτοτάτη πέλεται τμηϑεῖσα σιδήρῳ, 

μετρίως ξηρῶν ὄντων τῶν ξύλων, ὑγρότητός τέ τινος οὐκ ἐπι- 
᾿δεῶν. Εἰ γὰρ καὶ αὐτὴ τῆς ὥρης εὔκαιρος, καὶ μηνὸς ἥ ἐπ- 
᾿ταχαιδεχάτη χρήσιμος, ὅτε τὸ μὲν φῶς τῆς σελήνης πρόσϑεσιν 
οὐχ ἔτ᾽ ἔχει πανσελήνου γεγονυίας, ἄνικμα δέ πώς ἐστι τὰ ξύλα, 
καὶ διὰ τῆς ἐλαττώσεως τοῦ φωτὸς ἐλασσοῦται τὸ ὑγρὸν, ἀφ᾽ 
οὗ συμβαίνειν εἴωθεν ἧ σῆψις. Τὸ δὲ τῆς τῶν καρπῶν εἰς 
τὴν ἅλω συγκομιδῆς εὖ ἔχει, διότι μετὰ πανσέληνον τρέπεται ὃ 
ἀὴρ, καὶ ἀνέμων γίνονται κινήσεις, οἱ τοῖς λικμῶσίν εἶσι χρή- 
σιμοι, διασκεδαννύντες ἀπὸ τῶν καρπῶν τὸ ἄκαρπον. Εἰ δὲ, 
ὥς φησιν Ὀρφεὺς, τῇ ἄτῃ ἀνεῖται ἦ ἑπτακαιδεκάτη, καὶ διὰ 
τοῦτο τῇ τε τομῇ τῆς ὕλης ἐστὶν οἰκεία, καὶ τῇ τοῦ καρποῦ 
γυμνώσει τῶν περικαρπίων, καὶ ἩΗσίοδος οὐκ ἀμούσως τούτοις 
τοῖς ἔργοις ἀνῆκε τὴν ἡμέραν. 

811. ΤΕΤΡΩΖ] Δ4᾽ ΑΡΧΕΣΘΑ͂Ι. Καὶ τοῦτο συμβαίνει 
τοῖς περὶ τῆς τετράδος ἀξιώμασιν. Ἐἰ γὰρ στιγμῇ μὲν ἢ μο- 
γὰς ἀνάλογος, γραμμῇ δὲ ἣ δυὰς, ἐπιπέδῳ δὲ ἣ τριὰς, δῆλον 
ὡς τῷ στερεῷ προσήκοι ἂν ἢ τετράς" εἰκότως οὖν ἐπιτηδεία 
πρὸς σύμπηξιν τῶν νὲῶν. Εἰ δὲ καὶ πρώτη τὸ ἰσάκις ἶσον 
ἔχει, καὶ πρώτη πάντας τοὺς ἁρμονικοὺς περιέχει λόγους, καὶ 
εἴπομεν καὶ ταύτῃ πρὸς τὸ εἰρημένον ἔργον εὐκαιρίαν δίδωσιν. 
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Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἁρμονίαξ δεῖται τῶν ἔργων, ὡς ναῦς μέλλου- 
σα καὶ ἀέρος κινήσει μαχεῖσϑαι, καὶ ϑαλάσσῃ πολλῇ, καὶ μό- 

γὴν ἔχουσα τὴν ἀπὸ τῆς ἁρμονίας βοήϑειαν τοῦ σώζεσθαι, τάχα 

καὶ Ὁμήρου διὰ τοῦτο μόνον καλέσαντος ἁρμονίδην τὸν ναυ- 
πηγόν" εἰ δὲ τὰς ναῦς ὡς κούφας, ἀραιὰς ἐκάλεσε (δεῖ "γὰρ 

αὐτὰς εἶναι κούφας ἐπιπλεῖν μελλούσας) δῆλός ἐστι καὶ αὐτὸς 

τὴν μὲν πύκνωσιν βαρύτητος αἰτίαν, τὴν δὲ “μάνωσιν χουφότη- 
τος ὑπολαβών. 

ΤΈΤΡΑΔΊ 4᾽ ΑΡΧΕΣΘΑ͂Ι. . Πρῶτος γὰρ ὃ τῆς τετρά- 
δος ἀριϑμὸς τετράγωνος ς ἀπὸ ἀρτίου γεγονὼς συνήρμοσται" διὸ 
ἀγαθὸν ἐν αὐτῇ ταῦτα ποιεῖν. “ἐραιὰς δὲ τὰς βλαπτικὰς ,. ἢ 
μδλλον τὰς λεπτὰς καὶ ἐλαφρὰς ἢ μᾶλλον τὰς στενὰς καὶ πε- 

ριμήκεις" ἐξ οὗ καὶ ὶ Ὅμηρος, ' 
Λάψοντες γλώσσῃσιν ἀραιῇσιν μέλαν ὕδωρ. 

819. ΕΙΝΩ͂Σ 4᾽ Ἧ ΜΈΕΣΣΗ. Τὴν ἐγνεακαιδεκάτην, ὡς 
καὶ τὴν ὀκτωχαιδεκάτην, τὰ πάτρια τῶν ᾿4ϑηναίων καϑαρμοῖς 

ἀποδίδωσι καὶ ἀποτροπαῖς, ὡς (Φιλόχορος λέγει καὶ ἢ ἀμφοτε- 
Ὁὸς ἐξηγηταὶ τῶν πατρίων ἄνδρες. Τάχ᾽ οὖν καὶ διὰ τοῦτο 
ὁ ᾿Ησίοδος λέγει τὴν ἡμέραν ἱερὰν ταύτην, καὶ μάλιστα μετὰ. 
μεσημβρίαν, διότι πρὸς τὰς καϑάρσεις ἐπιτήδειον τοῦτο τὸ 
μέρος, ὡς ἐλαττωτικὸν πρὸς τὴν ἀφαίρεσιν τῶν περὶ ἡμᾶς 
μολυσμάτων. .΄ 

818. ΠΡΩΤΊΣΤΗ Ζ4᾽ ΕἸΝΑ͂Σ. Τὴν ἐννάτην ἱσταμένην 
ἐπιτηδείαν εἶναι πρὸς πάντα, καὶ πρὸς φυτείαν, καὶ πρὸς γέ- 
γεσιν ἀῤῥένων ἠδὲ ϑηλειῶν γυναικῶν. ἀπὸ γὰρ τοῦ πρώτου 
τελείου τοῦ γ᾽ γεγονυῖα, ἀρχὴν καὶ μέσην καὶ τελευτὴν ἔχον- 
τος, ἰσάκις ἴση πάσαις εὐκαιρίαν πράξεσι δίδωσι, καὶ μάλιστα 
ταῖς τῶν γενέσεων" χαὶ γὰρ ὡς ἐννέουσα τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχεν 

ἐννεάς" καὶ γέγονε μὲν ἀπὸ τῆς ὀγδόης μονάδα προσλαβούσης, 
γεννᾷ (δὲ) ἀφαιρέσει τῆς αὐτῆς μονάδος τὴν δέκα παντέλειον" 
τοῦτο δέ ἐστιν ἀπὸ τοῦ κύβου κατ᾽ ἐνέργειαν τῇ δυνάμει κύβον 
προσλαβούσης [γεννᾷ δὲ ἀφαιρέσει τῆς αὐτῆς μονάδος τὸν δέκα 
παντέλειον ἀριϑμόν"] διὸ καὶ φυτείαις καὶ γενέσεσίν ἐστιν 
εὐάρμοστος. 

810. ΠΑΎΡΟΙ 4᾽ ΑΥ̓͂ Τ᾽ ΙΣΑΩ͂ΣΙ ΤΡΙΣΕΙ͂ΝΑ͂Ζ“. 
Τρίτην ἐνάδα, τὴν εἰκοστὴν εἶπεν ἐνάτην, ἣν ὀλίγους εἰδέναι. 



ΣΧΟ «1 4. 290 

ἀρίστην οὖσαν ἀνοίγειν πίϑους, καὶ καταζευγνύναι βόας, καὶ 
ἡμιόνους, καὶ ἵππους. Φησὶ γὰρ, τῆς σελήνης ἀρχομένης 
ἀποχρύπτεσϑαι δοκεῖ καὶ τὰ ϑυμοειδέστερα τῶν ἀλόγων ἀμ-- 

βλύνειν τὸν ϑυμὸν, καὶ μὴ ὁμοίως ἀνθίστασϑαι τοῖς δαμάζου- 
σιν ἀσϑενέστερα γινόμενα. Καὶ τὸ περὶ τὴν ἄνοιξιν δὲ τοῦ 
πίϑου φυσικῶς εἴρηκε. Π]άλιστα γάρ φασι περὶ τὰς πανσελή- 
γους ἐξίστασθαι τὸν οἶνον, διὰ τὴν ἀπὸ τῆς σελήνης ὑγρὰν 
ϑέρμην, ὥστ᾽ εἰκότως, ὅτ᾽ ἂν ἥκιστα τοῦτο προβάλῃ, κελεύει 
τὸν πίϑον ἀνοίγειν. » καὶ τοῦ οἴνου πεῖραν λαμβάνειν. ΠΑ͂ΡΡΟῚΙ 
Δ᾽ 4ὙΤ᾽. ὅἼἌάλλοι τὴν εἰκάδα, ἑβδόμην λέγουσιν, ἄλλοι τὴν κϑ'. ὀλίγοι 

δὲ αὐτὴν ἐπίστανται ἀγαϑὴν οὖσαν. Τὴν δὲ κζ΄, ὅλην αὐτὴν εἶναι 
καλὴν, ὡσανεὶ οὐδεὶς τὴν κϑ' ἐπαινεῖ, ὡς ἀφώτιστον αὐτὴν οὖσαν, 

ἀλλὰ φυλάττον μηδὲν τούτων ποιεῖν ἐν αὐτῇ. Ὅτι ἐν ταῖς πανσελή- 

ψοις ϑέρμης ὅτι πλείστης καὶ ὑγρότητος οὔσης, τὸ τηνικαῦτα κελεύει 

τὸν πίθον μὴ ἀνοίγειν, ὡς εἰς ὀξίνην μεταβαλλομένου. Ἔν δὲ τῇ τρίτῃ 
ἐνάτῃ κελεύει τοῦ οἴνου πεῖραν λαμβάνειν, ἤδη καὶ τῆς ϑέρμης ληγούσης, 
καὶ τῆς ὑγρότητος. Ἐν δὲ τῇ ιδ΄ τοῦτο προτρέπει, διὰ τὸ τὴν ἐκ τῆς 
αὐξήσεως βλάβην βοηϑεῖσθαι τῇ ταύτης μειώσει. ᾿Ἑκατέρων γὰρ μετέ- 
χει ἡ μέση τετράς. 

8190θ. ΝΗΜ ΠΟΑΥΚΜΗΙΔάΑ͂Λ ΘΟΗ͂Ν. Τοῦτ᾽ ἐναργὲς 
ἐποίησεν, ὅτι τρίτην εἴνάδα κέχληκεν, οὐ κατὰ ᾿4ϑηναίους τὴν 
δευτέραν καὶ εἰκοστὴν ἀνάπαλιν ἀριϑμοῦντας τὰς φϑινούσας, 
δεκάτην, ἐννάτην ν ὀγδόην, καὶ ἑξῆς, ἀλλὰ τὴν πρὸ τριακά- 
δος, περὶ γὰρ ταύτης ἀμφιβάλλουσιν εἴτε ἐσχάτη ἐστὶν, εἶτε 
πρὸ τῆς ἐσχάτης. Εἰκότως οὖν ὀλίγοι τὴν ὡς ἀληϑῶς ἐννάτην 

καὶ εἰκοστὴν καλοῦσιν" ἐν δ᾽ οὖν ταύτῃ χαϑέλκειν προστάττει 
ναῦς εἷς ϑάλασσαν" ὅτε γὰρ οὐ δεῖ πλεῖν, δεῖ παρασκευάζε--: 
σϑαι πρὸς τὸ πλεῖν, οἷον δὴ τὸ καϑέλκειν ἐστί. Πλοῦ δὲ και- 
ρὸς ἥκιστα οὗτος. Ταραχώδης γὰρ ἀὴρ ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν ἐν ταῖς 
σύνεγγυς ἡμέραις τῶν συνόδων" διόπερ ὅσοι πλεῖν τότε τύχωσι, 
τοὺς ὅρμους καταλαμβάνουσιν, ἕως ἂν ἐκφανῇ ὃ ὃ μήν. ᾿Ὀλΐγοι 
τε τὴν κϑ' ἀληϑῶς καλὴν εἶναί φασιν εἰς τὸ τὴν ναῦν καϑέλκειν εἰς 

ϑάλασσαν. Πλὴν εἰ μὴ εἰς τὸ ἑτοίμην εἶναι μετὰ παρέλευσιν τοῦ τοι- 
οὕτου καιροῦ ἀποπλεῦσαι. 

821. ΤΕΤΡΑΩΖΊῚ 4 ΟΙΓΕ ΠΙΘΟΝ. Τὴν μέσην τετράδα, 
ταύτην λέγει ιδ΄, ἣν καὶ ἐπαινεῖ ὡς πίϑοιγον, καὶ ὡς ἐν πᾶσιν 
ἀρίστην" καὶ γὰρ τὸ φῶς τῆς σελήνης πλούσιον ἅμα τῷ ἡλίῳ 
καταδυόμένῳ ἀνατελλούσης. Καὶ τὸν ἥμισυν ἀριϑμὸν ἔχει 
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τοῦ πλήϑους, ἐν ᾧ τὸν κύκλον ἡ σελήνη συμπληροῖ τὸν ἑαυτῆς, 
ὥστε καὶ αὐτὴ τελεσιουργός ἐστιν, εἴπερ ἐν τῷ ἡμίσει ὑπὸ τοῦ 
παντὸς κύχλου τὸ τέλειον. «Αἱ δὲ αὐξομειώσεις ἐφ᾽ ἑκάτερα 

τοῦ μέσου πᾶσαι. Ἴδιος δὲ αὐτῆς κύχλος πληρούμενος διὰ 
τῶν ὀχτὼ καὶ εἴχοσιν ἡμερῶν" διὸ καὶ τοσαῦται λέγονται τῆς 
σελήνης αἵ φεγγοφόροι εἶναι ἀκτῖνες. Καί τις Αἰγύπτιος μυ- 
ϑολογεῖ μῦϑος τὸν Ὄσιριν τοσαῦτα ἔτη βασιλεῦσαι, ὅπόσος 
ἐστὶν ὃ τῶν ἡμερῶν τούτων ἀριϑμὸς, ἐνδεικνύμενος, ὡς ἐμοὶ 

δοχεῖ, πάντων αὐτὸν εἶναι τῶν γεννητῶν δημιουργὸν καὶ τελε- 
σιουργὸν, μετὰ τῶν σεληνιακῶν ἀκτίνων τέχνῃ τεύχοντα τὴν 
γένεσιν τῶν τε αὐξητιχῶν καὶ τῶν μειωτικῶν, ἵνα καὶ γίνηται 
τὰ τῇδε καὶ φϑείρηται. 

822, ΠΑ͂ΥΡΟΙ 4᾽ ΑΥὙΤΕ ΜῈΤ᾽ ΕΙΚΑΖ“4 ΜΗΗ͂ΝΟΣ 

ΑΡΙΣΤΗ͂Ν. Εἴρηται μὲν ἐλλειπτικῶς τὸ πρότερον" διστιχίδιον. 
Ἔστι γὰρ πλῆρες, τὴν μετ᾽ εἰκάδα τοῦ μηνὸς τετάρτην ἀρίστην 
οὖσαν παῦροι ἴσασι. Καὶ τὸ δεύτερον μετὰ ἀναστροφῆς. Οὕ- 
τω γὰρ ἂν γένοιτο σαφὲς, εἰ λέγοιτο, ἐπιδείελα δ᾽ ἐστὶ χερείων 
ἠοῦς γινομένης. Εἰ δὲ ταῦτα κρατοίη, πάσας ἐπαινεῖ τὰς τε- 
τράδας, τὴν πρώτην, τὴν μέσην, τὴν τρίτην" πλὴν ὅτι τὴν 
τρίτην ὀλίγους γινώσχειν ἀμείνονα εἶναι ἐν τοῖς ἑωϑινοῖς μέρεσι. 
Καὶ εἰκότως" συνάπτει γὰρ κατὰ τὴν δείλην τῇ πέμπτῃ. Ταύ- 
τὴν δὲ εἶπεν ὡς χαλεπήν. 

823. ΗΟΥΣ ΓΙΝΟΜΈΝΗΣ. ἝὭως τῆς ἕκτης ὥρας οὕτω 

καλεῖ. Ὀλίγοι δὲ τὴν μετὰ τὴν εἰκάδα τοῦ μηνὸς τετάρτην 
ἀρίστην πρωΐας οὔσης φασὶν, χείρονα δὲ τῇ δείλῃ. 

᾿ 824. 41 4Ε ΜῈΝ ἩΠΠΕΡΑ͂Ι εἰσὶν, ἕως τοῦ 4 ΑἸΟΤΕ 
ΜΉΤΗΡ. Τὰς μὲν ἐπιτηδείας ἡμέρας εἰς Δα ἀναπέμπει, τὰς 
δὲ παρεμπιπτούσας μεταξὺ τούτων, καλεῖ ΜΕΤΑΖΟΥΠΟΥΣ, 

ΑΙἸΚΗΡΙΟΥ͂Σ, καὶ ΟΥ ΤΙ ΦΕΡΟΥΣΩΑ͂Σ, σημαίνων ὅτι ἄπρα-: 

κτοί εἶσι, καὶ μηδὲν ὄνειαρ περιποιῆσαι δυνάμεναι. ᾿Ἐχάλε- 
σε δὲ τὰς μεταξὺ πιπτούσας, διότι δηλοῖ τὸ δουπῆσαι τὸ πεσεῖν. 

Καὶ τὸ ἀκήριον δὲ αὐτὸ τὸ ἀκέραιον σημαίνειν ἔοικε. Τούτοις 
δὲ προσέϑηκεν, ὅτι οἱ μὲν ἄλλας ἐπαινοῦσιν, οἵ δὲ ἄλλας" καὶ 
γὰρ Ὀρφεὺς εἶπε περὶ τῶν ἡμερῶν τούτων, ἄλλας ἐπαινῶν, 
καὶ ἄλλας ἐκβάλλων. Καὶ ᾿41ϑηναῖοι κατὰ τὴν παρατήρησιν 
ἴδια περὶ αὐτῶν ἐδόξασαν. Κατὰ πάντα δὲ αἵ μέν εἶσι ἄρισται͵ 
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τῶν ἡμερῶν, ἃς ̓ μκητράσιν αὐτὸς ἀπείκασεν " αἱ δὲ φυλαχτέαι, 
αἷς τὰς μητρυιὰς ἐπεφήμισεν. ΜΕΤΑΔΟΥ͂ΠΟΙ ἀβέβαιοι αἱ με- 
ταξὺ τούτων πεπτωκυῖαι, οὔτε ἀγαθαὶ, οὔτε κακαί" ΑΚΗΡΙΟΙ δὲ, 
ὡς ἐπὶ ἀνθρώπων εἶπεν, ἄψυχοι, ἢ ἀσϑενεῖς, ἢ μὴ ἔχουσαι εἴμαρμέ- 
γὴν ἀγαϑοῦ καὶ κακοῦ. 

825. ΜΕΤΑ ΟΥΠΟΙ. Πιπτουισαι, ἤτοι ἄστατοι καὶ 
ἀβέβαιοι, καὶ ἄψυχοι. Τὸ ΑἸΚΗΡΙΟΙ, ἤγουν ἀσϑενεῖς καὶ. 

ἄχαρποι, διὸ ἐπάγει ΟΥ ΤΙ ΦΕΡΟΥΣΑΤΙ: ἢ αἱ μεταξὺ τῶν 
ῥηϑεισῶν πίπτουσαι, ἢ ἄζωοί εἶσιν, ἢ ἄμοιροι ἐνεργείας τῆς 
εἷς τὸν βίον παρεκτικῆς. 

827. 4,ΗἼΟΤΕ ΜΗΤΡΥΊΗ. Ἐπειδὴ ἡ ἢ μήτηρ ἤπιος, ἣ 
δὲ μητρυιὰ κακὴ » εἶπεν" αἱ μὲν τῶν ἡμερῶν εἶσι μητέρες, ὡς 
ἂν ἀγαϑαί" αἱ δὲ μητρυιαὶ, ὡς ἂν κακαί, 

828, ΤΑ͂ΩΝ ΕΥ̓ΔΑΊΜΩΝ ΤῈ ΚΑΙ ΟΑΒΙΟΣ. Διὰ 
τούτων ὑρίζεται τίς ὁ ἀληϑῶς εὐδαίμων. “Ο γὰρ γνῶσιν ἔχων 

τῶν τὲ ἔργων, ἃ δεῖ πράττειν, καὶ τῶν ἡμερῶν, ἐν αἷς τὸ 
πραττόμενον τοῦ οἴχείδυ τεύβεται Ἰέλουὰ; υὗτός ἐστιν εὐδαί- 

μων" ἀναίτιος μὲν παρὰ τοῖς ϑεοῖς, ὡς ἀνέγκλητος διαμένων 

διὰ τὸ σκοπὸν ἔχειν πάντα δίκαιον, δύο δὲ ταῦτα σπουδάζων 
ἀεὶ, τὰ μὲν ἄδηλα τῷ ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ διὰ μαντικῆς ὁρᾶν, 
τοῦτο γὰρ τὸ, τοὺς ΟΡΝΙΘΑ͂Σ ΚΡΙΝΕΙ͂Ν, τὰ δὲ κατὰ λογι- 

σμὸν πράττειν, ἐκχλίνων τὰς παραβάσεις τοῦ ὀρϑοῦ καὶ καλοῦ 
σκοποῦ », τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ τὰς ὙΠΕΡΒΑ͂ΣΙΑ͂Σ 44ΕΕὶ- 
ΝΕΙ͂Ν. Τοῦτο τέλος ἐπέϑηκεν ὃ Ησίοδος τῷ ποιήματι, τὸν 
εὐδαίμονα δρισάμενος, ὅστις ποτέ ἐστι. Δεῖ γὰρ εἰς τοῦτο 
βλέπειν πᾶσαν ἡμῶν τὴν ζωὴν, καὶ τὴν τῶν ἔργων αἵρεσιν, καὶ 
τὴν τῶν ἡμερῶν ἐχλογήν. Τούτων ὅστις εἰδὼς πασῶν τὰς ἀποτε- 
λέσεις ἐργάξεται, εὐσεβῶν μέντοι. εἰς ϑεὸν, οὗτος εὐδαίμων ἀνήρ" 

ὑπερβασίας δὲ τὰς ὑπερβάσεις τοῦ καλῶς ἔχοντος. Τούτοις δὲ ἐπά- 

γουσί τινες τὴν ὀρνιθομαντείαν, ἅ τινα ᾿ἀπολλώνιος ὁ 'Ῥόδιος ἀϑετεῖ, 
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